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O que é o Amazon CloudWatch 
Events?

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

O Amazon CloudWatch Events oferece um fluxo quase em tempo real de eventos do sistema que 
descrevem as mudanças nos recursos da Amazon Web Services (AWS). Com regras simples que você 
pode configurar rapidamente, é possível corresponder eventos e roteá-los para um ou mais streams ou 
funções de destino. O CloudWatch Events se torna ciente das alterações operacionais no momento em 
que ocorrem. O CloudWatch Events responde a essas alterações operacionais e executa a ação corretiva 
conforme necessário, enviando mensagens para responder ao ambiente, ativando funções, fazendo 
alterações e capturando informações de estado.

Você também pode usar o CloudWatch Events para programar ações automatizadas que sejam acionadas 
automaticamente em determinados momentos usando expressões cron ou rate. Para obter mais 
informações, consulte . Programar expressões para regras (p. 33).

Você pode configurar os seguintes serviços da AWS como destinos para o CloudWatch Events:

• Instâncias do Amazon EC2
• AWS LambdaFunções do
• Fluxos no Amazon Kinesis Data Streams
• Fluxos de entrega no Amazon Kinesis Data Firehose
• Grupos de logs no Amazon CloudWatch Logs
• Tarefas do Amazon ECS
• Run Command do Systems Manager
• Automação do Systems Manager
• AWS Batch trabalhos
• Máquinas de estado do Step Functions
• Pipelines no CodePipeline
• Projetos do CodeBuild
• Modelos de avaliação do Amazon Inspector
• Tópicos do Amazon SNS
• Filas do Amazon SQS
• Destinos integrados: EC2 CreateSnapshot API call, EC2 RebootInstances API call, EC2 
StopInstances API call e EC2 TerminateInstances API call.

• O barramento de eventos padrão de outra conta da AWS

1
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Concepts
Antes de começar a usar o CloudWatch Events, você deve compreender os seguintes conceitos:

• Eventos: um evento indica uma alteração no seu ambiente da AWS. Os recursos da AWS podem 
gerar eventos quando o estado é alterado. Por exemplo, o Amazon EC2 gera um evento quando o 
estado de uma instância do EC2 muda de pendente para em execução, e o Amazon EC2 Auto Scaling 
gera eventos quando ele inicia ou termina instâncias. O AWS CloudTrail publica eventos quando 
você faz chamadas de API. Você pode gerar eventos personalizados no nível da aplicação e publicá-
los no CloudWatch Events. Você também pode configurar eventos programados a serem gerados 
periodicamente. Para obter uma lista de serviços que geram eventos e eventos de amostra de cada 
serviço, consulte Exemplos de eventos do CloudWatch Events de serviços compatíveis (p. 42).

• Regras: uma regra faz a correspondência com eventos de entrada e encaminha-os aos destinos 
para processamento. Uma única regra pode fazer o roteamento para vários destinos, os quais são 
processados paralelamente. As regras não são processados em uma ordem específica. Isso permite que 
diferentes partes de uma organização procurem e processem os eventos de interesse. Uma regra pode 
personalizar o JSON enviado para o destino, transmitindo apenas determinadas partes ou substituindo-o 
por uma constante.

• Destinos: um destino processa eventos. Os destinos podem incluir instâncias do Amazon EC2, funções 
do AWS Lambda, fluxos do Kinesis, tarefas do Amazon ECS, máquinas de estado do Step Functions, 
tópicos do Amazon SNS, filas do Amazon SQS e destinos integrados. Um destino recebe eventos no 
formato JSON.

Os destinos de uma regra devem estar na mesma região que a regra.

Serviços da AWS relacionados
Os seguintes serviços são usados em conjunto com o CloudWatch Events:

• O AWS CloudTrail permite monitorar as chamadas feitas à API do CloudWatch Events para a sua conta, 
incluindo as chamadas feitas pelo AWS Management Console, pela AWS CLI e por outros serviços. 
Quando o registro do CloudTrail é ativado, o CloudWatch Events grava arquivos de log em um bucket 
do S3. Cada arquivo de log contém um ou mais registros, dependendo de quantas ações são realizadas 
para atender a uma solicitação. Para obter mais informações, consulte . Registrar chamadas de API do 
Amazon CloudWatch Events com o AWS CloudTrail (p. 110).

• O AWS CloudFormation permite que você modele e configure seus recursos da AWS. Você cria um 
modelo que descreve os recursos da AWS que você deseja, e o AWS CloudFormation provisiona e 
configura esses recursos para você. Você pode usar as regras do CloudWatch Events em seus modelos 
do AWS CloudFormation. Para obter mais informações, consulte AWS::Events::Rule no Manual do 
usuário do AWS CloudFormation.

• O AWS Config permite registrar as alterações de configuração nos recursos da AWS. Isso inclui como 
os recursos estão relacionados um com o outro e como eles foram configurados no passado, para que 
você possa ver como os relacionamentos e as configurações são alterados ao longo do tempo. Você 
também pode criar regras de AWS Config para verificar se os recursos estão em conformidade ou fora 
de conformidade com as políticas da sua organização. Para obter mais informações, consulte o Guia do 
desenvolvedor do AWS Config.

• O AWS Identity and Access Management (IAM) ajuda você a controlar com segurança o acesso aos 
recursos da AWS para seus usuários. Use o IAM para controlar quem pode usar os recursos da AWS 
(autenticação) e quais recursos eles podem usar e de que maneira (autorização). Para obter mais 
informações, consulte o Manual do usuário do IAM.

• O Amazon Kinesis Data Streams permite a entrada e a agregação rápidas e praticamente contínuas 
de dados. O tipo de dados usados inclui dados de log de infraestrutura de TI, logs de aplicativo, mídias 
sociais, feeds de dados de mercado e dados de sequência de cliques da Web. Como o tempo de 
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resposta para a entrada e o processamento de dados é em tempo real, o processando geralmente é 
leve. Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do Amazon Kinesis Data Streams.

• AWS Lambda O permite a criação de aplicações que respondam rapidamente a novas informações. 
Carregue o código da sua aplicação como funções do Lambda para que o Lambda execute seu 
código em uma infraestrutura de computação de alta disponibilidade. O Lambda realiza toda a 
administração dos recursos de computação, incluindo manutenção de servidor e sistema operacional, 
provisionamento de capacidade e escalabilidade automática, implantação de código e patch de 
segurança e monitoramento e registro de código. Para obter mais informações, consulte o Guia do 
desenvolvedor do AWS Lambda.

3
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Configurar o Amazon CloudWatch 
Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Para usar o Amazon CloudWatch Events, você precisa de uma conta da AWS. Sua conta da AWS permite 
que você use serviços (por exemplo, o Amazon EC2) para gerar eventos que você pode visualizar no 
console do CloudWatch, uma interface baseada na web. Além disso, você pode instalar e configurar a 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) para usar uma interface de linha de comando.

Cadastre-se na Amazon Web Services (AWS)
Quando você cria uma conta da AWS, cadastramos automaticamente sua conta em todos os serviços da 
AWS. Você será cobrado apenas pelos serviços que usar.

Se já tiver uma conta da AWS, passe para a próxima etapa.

Se você ainda não tem Conta da AWS, siga as etapas a seguir para criar um.

Para se cadastrar em uma Conta da AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Siga as instruções online.

Parte do procedimento de inscrição envolve receber uma chamada telefônica e inserir um código de 
verificação no teclado do telefone.

Quando você se cadastra em uma Conta da AWS, um Usuário raiz da conta da AWS é criado. O 
usuário raiz tem acesso a todos os Serviços da AWS e recursos na conta. Como prática recomendada 
de segurança, atribua acesso administrativo a um usuário administrativo e use somente o usuário raiz 
para realizar as tarefas que exigem acesso do usuário raiz.

Faça login no console do Amazon CloudWatch
Para fazer login no console do Amazon CloudWatch

1. Faça login no AWS Management Console e abra o console do CloudWatch em https:// 
console.aws.amazon.com/cloudwatch/.

2. Se necessário, altere a região. Na barra de navegação, escolha a região onde você tem seus recursos 
da AWS.

3. No painel de navegação, escolha Events.
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Credenciais da conta
Embora você possa usar suas credenciais de usuário raiz para acessar o CloudWatch Events, 
recomendamos usar uma conta do AWS Identity and Access Management (IAM). Se você estiver usando 
uma conta do IAM para acessar o CloudWatch, precisará ter as seguintes permissões:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "events:*", 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Configurar a interface de linha de comando
Você pode usar a AWS CLI para executar operações do CloudWatch Events.

Para obter informações sobre como instalar e configurar a AWS CLI, consulte Configuração com a AWS 
Command Line Interface no Guia do usuário do AWS Command Line Interface.

Endpoints regionais
É preciso habilitar endpoints regionais (o padrão) para usar o CloudWatch Events. Para obter mais 
informações, consulte Ativar e desativar o AWS STS em uma região da AWS no Manual do usuário do 
IAM.
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Conceitos básicos do Amazon 
CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Use os procedimentos desta seção para criar e excluir regras do CloudWatch Events. Estes são os 
procedimentos gerais úteis para qualquer evento de origem ou destino. Para tutoriais gravados para 
cenários específicos e destinos específicos, consulte Tutoriais.

Cada regra

Índice
• Criar uma regra do CloudWatch Events que é acionada por um evento (p. 7)
• Criar uma regra do CloudWatch Events que é acionada por uma chamada de API da AWS usando o 

AWS CloudTrail (p. 8)
• Criar uma regra do CloudWatch Events que é acionada em uma programação (p. 9)
• Excluir ou desabilitar uma regra do CloudWatch Events (p. 10)

Restrições

• Os destinos que você associa a uma regra devem estar na mesma região que a regra.
• Alguns tipos de destino podem não estar disponíveis em todas as regiões. Para obter mais informações, 

consulte Regiões e endpoints do  no Referência geral da Amazon Web Services.
• A criação de regras com destinos integrados tem suporte apenas no AWS Management Console.
• Se você criar uma regra com uma fila criptografada do Amazon SQS como destino, precisará ter a seção 

a seguir incluída na política de chaves do KMS. Ele permite que o evento seja entregue com êxito para a 
fila criptografada.

{ 
                "Sid": "Allow CWE to use the key", 
                "Effect": "Allow", 
                "Principal": { 
                                "Service": "events.amazonaws.com" 
                }, 
                "Action": [ 
                                "kms:Decrypt", 
                                "kms:GenerateDataKey" 
                ], 
                "Resource": "*"
}
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Criar uma regra do CloudWatch Events que é 
acionada por um evento

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Use as etapas a seguir para criar uma regra do CloudWatch Events que é acionada em um evento emitido 
por um produto da AWS.

Para criar uma regra que é acionada em um evento:

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento, Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
b. Em Service Name (Nome do serviço), escolha o serviço que emite o evento para disparar a regra.
c. Para Tipo de evento, escolha o evento específico que aciona a regra. Se a única opção é

Chamada de API da AWS por meio do CloudTrail, o serviço selecionado não emite eventos e 
você somente pode basear regras em chamadas de API feitas para esse serviço. Para obter mais 
informações sobre a criação deste tipo de regra, consulte Criar uma regra do CloudWatch Events 
que é acionada por uma chamada de API da AWS usando o AWS CloudTrail (p. 8).

d. Dependendo do serviço emitindo o evento, você pode ver opções para Qualquer... e
Específicos.... Escolha Qualquer... para que o evento acione em qualquer tipo de evento 
selecionado ou escolha Específicos... para escolher um ou mais tipos de evento específicos.

4. Em Targets (Destinos), escolha Add Target (Adicionar destino) e escolha o serviço da AWS que deve 
agir quando um evento do tipo selecionado é detectado.

5. Em outros campos nesta seção, insira informações específicas para esse tipo de destino, se 
necessário.

6. Para muitos tipos de destino, o CloudWatch Events precisa de permissões para enviar eventos ao 
destino. Nesses casos, o CloudWatch Events pode criar o perfil do IAM necessário à execução de seu 
evento:

• Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource 
(Criar novo perfil para este recurso específico).

• Para usar um perfil do IAM que você criou antes, escolha Use existing role (Usar perfil existente).
7. Opcionalmente, repita as etapas de 4 a 6 para adicionar outro destino a esta regra.
8. Escolha Configure details (Configurar detalhes). Em Definição de regra, digite um nome e uma 

descrição para a regra.

O nome da regra deve ser exclusivo dentro dessa região.
9. Escolha Create rule (Criar regra).
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Criar uma regra que é acionada por uma 
chamada de API da AWS pelo CloudTrail

Criar uma regra do CloudWatch Events que é 
acionada por uma chamada de API da AWS 
usando o AWS CloudTrail

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Para criar uma regra que é acionada em uma ação por um serviço da AWS que não emite eventos, baseie 
a regra em chamadas de API feitas por esse serviço. As chamadas de API são registradas pelo AWS 
CloudTrail. Para obter mais informações sobre as chamadas de API usadas como gatilhos para regras, 
consulte Serviços compatíveis com o histórico de eventos do CloudTrail.

As regras no CloudWatch Events só funcionam na região na qual elas são criadas. Se você configurar 
o CloudTrail para rastrear chamadas de API em várias regiões e quiser que uma regra com base no 
CloudTrail seja acionada em cada uma dessas regiões, precisará criar uma regra separada em cada 
região que deseja rastrear.

Todos os eventos que são entregues pelo CloudTrail têm AWS API Call via CloudTrail como o 
valor para detail-type.

Note

No CloudWatch Events, é possível criar regras que resultam em loops infinitos, em que uma regra 
é acionada repetidamente. Por exemplo, uma regra pode detectar que as ACLs foram alteradas 
em um bucket do S3 e acionar o software para alterá-las para o estado desejado. Se a regra não 
for gravada cuidadosamente, a alteração subsequente às ACLs disparará a regra novamente, 
criando um loop infinito.
Para evitar que isso aconteça, grave as regras de forma que as ações acionadas não disparem 
novamente a mesma regra. Por exemplo, a regra pode disparar somente se as ACLs forem 
considerados em um mau estado, em vez de após alguma alteração.
Um loop infinito pode rapidamente causar cobranças acima do esperado. Recomendamos que 
você use o orçamento, que alerta quando as cobranças excederem o limite especificado. Para 
obter mais informações, consulte Gerenciamento de seus custos com orçamentos.

Para criar uma regra que é acionada por uma chamada de API pelo CloudTrail:

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento, Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
b. Para Nome do serviço, escolha o serviço que usa as operações de API para usar como o trigger.
c. Em Tipo de evento, escolha Chamada à API da AWS via CloudTrail.
d. Para acionar sua regra quando qualquer operação de API para este serviço for chamada, escolha

Qualquer operação. Para só disparar a regra quando determinadas operações de API são 
chamadas, escolha Specific operation(s) (Operação[ões] específica[s]), digite o nome de uma 
operação na próxima caixa e pressione ENTER. Para adicionar mais operações, escolha +.
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4. Em Targets (Destinos), escolha Add Target (Adicionar destino) e escolha o serviço da AWS que deve 
agir quando um evento do tipo selecionado é detectado.

5. Em outros campos nesta seção, insira informações específicas para esse tipo de destino, se 
necessário.

6. Para muitos tipos de destino, o CloudWatch Events precisa de permissões para enviar eventos ao 
destino. Nesses casos, o CloudWatch Events pode criar o perfil do IAM necessário à execução de seu 
evento:

• Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource 
(Criar novo perfil para este recurso específico).

• Para usar um perfil do IAM que você criou antes, escolha Use existing role (Usar perfil existente).
7. Opcionalmente, repita as etapas de 4 a 6 para adicionar outro destino a esta regra.
8. Escolha Configure details (Configurar detalhes). Em Definição de regra, digite um nome e uma 

descrição para a regra.

O nome da regra deve ser exclusivo dentro dessa região.
9. Escolha Create rule (Criar regra).

Criar uma regra do CloudWatch Events que é 
acionada em uma programação

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Siga estas etapas para criar uma regra do CloudWatch Events que é acionada em uma programação 
regular.

Para criar uma regra que é acionada em uma programação regular

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Para Origem do evento, escolha Programação.
4. Escolha Taxa fixa de e especifique a frequência com que a tarefa é executada, ou escolha Expressão 

Cron e especifique uma expressão cron que define quando a tarefa deve ser acionada. Para 
mais informações sobre a sintaxe da expressão cron, consulte Programar expressões para 
regras (p. 33).

5. Em Targets (Destinos), escolha Add Target (Adicionar destino) e escolha o serviço da AWS que deve 
agir quando um evento do tipo selecionado é detectado.

6. Em outros campos nesta seção, insira informações específicas para esse tipo de destino, se 
necessário.

7. Para muitos tipos de destino, o CloudWatch Events precisa de permissões para enviar eventos ao 
destino. Nesses casos, o CloudWatch Events pode criar o perfil do IAM necessário à execução de seu 
evento:

• Para criar um perfil do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource 
(Criar novo perfil para este recurso específico).
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• Para usar um perfil do IAM que você criou antes, escolha Use existing role (Usar perfil existente).
8. Opcionalmente, repita as etapas de 5 a 7 para adicionar outro destino a esta regra.
9. Escolha Configure details (Configurar detalhes). Em Definição de regra, digite um nome e uma 

descrição para a regra.

O nome da regra deve ser exclusivo dentro dessa região.
10. Escolha Create rule (Criar regra).

Excluir ou desabilitar uma regra do CloudWatch 
Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Siga estas etapas para excluir ou desabilitar uma regra do CloudWatch Events.

Para excluir uma desativar uma regra

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Rules (Regras).

As regras gerenciadas têm um ícone de caixa ao lado dos nomes. Para obter mais informações, 
consulte Regras gerenciadas do Amazon CloudWatch Events (p. 97).

3. Faça um dos seguintes procedimentos:

a. Para excluir uma regra, selecione o botão próximo à regra e escolha Ações, Excluir, Excluir.

Se a regra for uma regra gerenciada, você deverá digitar o nome da regra para confirmar que se 
trata de uma regra gerenciada e que a exclusão pode interromper a funcionalidade no serviço que 
criou a regra. Para continuar, digite o nome da regra e escolha Force delete (Forçar exclusão).

b. Para desativar temporariamente uma regra, selecione o botão próximo à regra e escolha Ações,
Desativar, Desativar.

Não desabilite uma regra gerenciada.

10

https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/index.html
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/


Amazon CloudWatch Events Guia do usuário
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Run Command do Systems Manager

Tutoriais de eventos do CloudWatch
Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Os tutoriais a seguir mostram como criar regras do CloudWatch Events para determinadas tarefas e 
destinos.

Tutoriais:
• Tutorial: Usar o CloudWatch Events para retransmitir eventos para o Run Command do AWS Systems 

Manager (p. 11)
• Tutorial: Registrar o estado de uma instância do Amazon EC2 usando o CloudWatch Events (p. 12)
• Tutorial: Registrar o estado do grupo do Auto Scaling usando o CloudWatch Events (p. 14)
• Tutorial: Registrar operações no nível do objeto do Amazon S3 usando o CloudWatch 

Events (p. 16)
• Tutorial: Usar o transformador de entrada para personalizar o que é passado para o evento de 

destino (p. 19)
• Tutorial: Registrar chamadas de API da AWS usando o CloudWatch Events (p. 20)
• Tutorial: Programar snapshots automatizados do Amazon EBS usando o CloudWatch Events (p. 22)
• Tutorial: Programar funções do AWS Lambda usando o CloudWatch Events (p. 24)
• Tutorial: Definir o Automation do AWS Systems Manager como um destino do CloudWatch 

Events (p. 26)
• Tutorial: Retransmitir eventos para um fluxo do Amazon Kinesis usando o CloudWatch 

Events (p. 27)
• Tutorial: Executar uma tarefa do Amazon ECS quando um arquivo é carregado em um bucket do 

Amazon S3 (p. 29)
• Tutorial: Programar compilações automatizadas usando o CodeBuild (p. 31)
• Tutorial: Registrar as alterações de estado das instâncias do Amazon EC2 (p. 32)

Tutorial: Usar o CloudWatch Events para 
retransmitir eventos para o Run Command do AWS 
Systems Manager

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.
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Tutorial: Registrar estados de instâncias do EC2

É possível usar o Amazon CloudWatch Events para chamar o Run Command do AWS Systems Manager 
e executar ações em instâncias do Amazon EC2 quando determinados eventos ocorrem. Neste tutorial, 
configure o Run Command para executar comandos shell e configurar cada nova instância iniciada em 
um grupo do Amazon EC2 Auto Scaling. Este tutorial pressupõe que você já atribuiu uma tag ao grupo do 
Amazon EC2 Auto Scaling, com environment como a chave e production como o valor.

Para criar a regra do CloudWatch Events

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento, Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
b. Em Service Name (Nome do serviço), escolha Auto Scaling. Em Tipo de evento, selecione

Inicialização e encerramento de instância.
c. Escolha Specific instance event(s) (Evento(s) específico(s) de instância), EC2 Instance-launch 

Lifecycle Action (Ação de ciclo de vida de ativação de instância do EC2).
d. Por padrão, a regra corresponde a qualquer grupo do Amazon EC2 Auto Scaling na região. 

Para fazer com que a regra corresponda a um grupo específico, escolha Nome(s) de grupo(s) 
específico(s) e, em seguida, selecione um ou mais grupos.

4. Em Destinos, escolha Adicionar destino, Comando Executar do SSM.
5. Em Document (Documento), escolha AWS-RunShellScript (Linux). Há muitas outras opções para

Documento que abrangem instâncias do Linux e do Windows. Em Target key (Chave de destino), 
digite tag:environment. Em Target values (Valores de destino), digite production e escolha Add 
(Adicionar).

6. Em Configurar parâmetro(s), escolha Constante.
7. Em Comandos, digite um comando shell e escolha Adicionar. Repita esta etapa para todos os 

comandos a serem executados quando uma instância é iniciada.
8. Se necessário, digite as informações apropriadas em WorkingDirectory e ExecutionTimeout.
9. O CloudWatch Events pode criar a função do IAM necessária para o seu evento ser executado:

• Para criar uma função do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource 
(Criar nova função para este recurso específico).

• Para usar uma função do IAM que você criou antes, escolha Use existing role (Usar função 
existente).

10. Escolha Configure details (Configurar detalhes). Em Definição de regra, digite um nome e uma 
descrição para a regra.

11. Selecione Create rule (Criar regra).

Tutorial: Registrar o estado de uma instância do 
Amazon EC2 usando o CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.
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Etapa 1: Criar uma função AWS Lambda

Você pode criar uma função do AWS Lambda que registra as alterações de estado de uma instância 
do Amazon EC2. Você pode optar por criar uma regra que execute a função sempre que houver uma 
transição de estado ou uma transição para um ou mais estados de interesse. Neste tutorial, você registra a 
execução de qualquer nova instância.

Etapa 1: Criar uma função AWS Lambda
Crie uma função Lambda para registrar em log os eventos de alteração de estado. Você especifica essa 
função quando cria sua regra.

Como criar uma função do Lambda

1. Abra o console do AWS Lambda em https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Se você estiver começando a usar o Lambda, verá uma página de boas-vindas. Escolha Get Started 

Now (Começar agora). Caso contrário, escolha Create a Lambda function (Criar uma função do 
Lambda).

3. Na página Select blueprint (Selecionar esquema), digite hello no filtro e selecione o esquema hello-
world.

4. Na página Configure triggers (Configurar triggers), selecione Next (Próximo).
5. Na página Configure function (Configurar função), faça o seguinte:

a. Digite um nome e uma descrição para a função do Lambda. Por exemplo, dê o nome 
"LogEC2InstanceStateChange" à função.

b. Edite o código de exemplo para a função do Lambda. Por exemplo:

'use strict';

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log('LogEC2InstanceStateChange'); 
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 
    callback(null, 'Finished');
};

c. Em Role (Função), escolha Choose an existing role (Escolha uma função existente). Em Existing 
role (Função existente), selecione sua função de execução básica. Caso contrário, crie uma nova 
função de execução básica.

d. Escolha Next (Próximo).
6. Na página Revisão, selecione Criar função.

Etapa 2: Criar uma regra
Crie uma regra para executar a função do Lambda sempre que iniciar uma instância do Amazon EC2.

Para criar uma regra do CloudWatch Events

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Escolha Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
c. Escolha EC2, EC2 Instance State-change Notification (Notificação de alteração do estado da 

instância do EC2).
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Etapa 3: Testar a regra

d. Escolha Specific states (Estados específicos), Running (Em execução).
e. Por padrão, a regra corresponde a qualquer instância na região. Para fazer com que a regra 

corresponda a uma instância específica, escolha Specific instances (Instâncias específicas) e, em 
seguida, selecione uma ou mais instâncias.

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), Lambda function (Função do Lambda).
5. Em Function (Função), selecione a função Lambda que você criou.
6. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
7. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
8. Selecione Create rule (Criar regra).

Etapa 3: Testar a regra
Para testar a regra, inicie uma instância do Amazon EC2. Depois de esperar alguns minutos para a 
instância iniciar, você pode verificar se a função do Lambda foi chamada.

Como testar a regra ao iniciar uma instância

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Execute uma instância. Para obter mais informações, consulte Iniciar a instância no Manual do usuário 

do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
3. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
4. No painel de navegação, escolha Eventos, Regras, selecione o nome da regra criada por você e 

escolha Mostrar métricas para a regra.
5. Para visualizar a saída da função do Lambda, faça o seguinte:

a. No painel de navegação, selecione Logs.
b. Escolha o nome do grupo de logs para a sua função do Lambda (/aws/lambda/function-name).
c. Escolha o nome do stream de log para visualizar os dados fornecidos pela função para a instância 

que você iniciou.
6. (Opcional) Quando tiver terminado, você poderá abrir o console do Amazon EC2 e interromper ou 

terminar a instância que iniciou. Para obter mais informações, consulte Encerrar a instância no Manual 
do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Tutorial: Registrar o estado do grupo do Auto 
Scaling usando o CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Você pode executar uma função do AWS Lambda que registre um evento sempre que um grupo do Auto 
Scaling iniciar ou terminar uma instância do Amazon EC2, além de registrar se o evento de inicialização ou 
término foi bem-sucedido.
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Para obter informações sobre outros casos do CloudWatch Events usando eventos do Amazon EC2 Auto 
Scaling, consulte Obter o CloudWatch Events quando o grupo do Auto Scaling escalar no Manual do 
usuário do Amazon EC2 Auto Scaling.

Etapa 1: Criar uma função AWS Lambda
Crie uma função do Lambda para registrar os eventos de aumento e redução da escala na horizontal para 
seu grupo do Auto Scaling. Especifique esta função quando cria sua regra.

Como criar uma função do Lambda

1. Abra o console do AWS Lambda em https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Se você estiver começando a usar o Lambda, verá uma página de boas-vindas. Escolha Get Started 

Now (Começar agora). Caso contrário, escolha Create a Lambda function (Criar uma função do 
Lambda).

3. Na página Select blueprint (Selecionar esquema), digite hello no filtro e selecione o esquema hello-
world.

4. Na página Configure triggers (Configurar triggers), selecione Next (Próximo).
5. Na página Configure function (Configurar função), faça o seguinte:

a. Digite um nome e uma descrição para a função do Lambda. Por exemplo, dê o nome 
"LogAutoScalingEvent" à função.

b. Edite o código de exemplo para a função do Lambda. Por exemplo:

'use strict';

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log('LogAutoScalingEvent'); 
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 
    callback(null, 'Finished');
};

c. Em Role (Função), escolha Choose an existing role (Escolha uma função existente). Em Existing 
role (Função existente), selecione sua função de execução básica. Caso contrário, crie uma nova 
função de execução básica.

d. Escolha Next (Próximo).
6. Escolha Create function.

Etapa 2: Criar uma regra
Crie uma regra para executar a função do Lambda sempre que seu grupo do Auto Scaling iniciar ou 
terminar uma instância.

Como criar uma regra

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Escolha Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
c. Escolha Auto Scaling, Instance Launch and Terminate (Iniciar e terminar instâncias).
d. Para capturar todos os eventos bem-sucedidos e malsucedidos de execução e encerramento de 

instâncias, escolha Any instance event (Qualquer evento de instância).
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4. Por padrão, a regra corresponde a qualquer grupo do Auto Scaling na região. Para fazer com que a 
regra corresponda a um grupo específico do Auto Scaling, escolha Specific group name(s) (Nomes de 
grupos específicos) e selecione um ou mais grupos do Auto Scaling.

5. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), Lambda function (Função do Lambda).
6. Em Function (Função), selecione a função Lambda que você criou.
7. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
8. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra. Por exemplo, descreva a 

regra como "Registrar sempre que a escala de um grupo do Auto Scaling aumentar ou reduzir na 
horizontal".

9. Selecione Create rule (Criar regra).

Etapa 3: Testar a regra
Você pode testar a regra escalando manualmente um grupo do Auto Scaling para que ele inicie uma 
instância. Depois de esperar alguns minutos para que o evento de redução da escala ocorra, verifique se 
sua função do Lambda foi chamada.

Para testar a regra usando um grupo do Auto Scaling

1. Para aumentar o tamanho de seu grupo do Auto Scaling, faça o seguinte:

a. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
b. No painel de navegação, escolha Auto Scaling, Grupos de Auto Scaling.
c. Marque a caixa de seleção para seu grupo do Auto Scaling.
d. Na guia Details (Detalhes), escolha Edit (Editar). Em Desejada, aumente a capacidade desejada 

para um. Por exemplo, se o valor atual for 2, digite 3. A capacidade desejada deve ser menor ou 
igual ao tamanho máximo do grupo. Se o seu novo valor para Desejado for maior que Máx, você 
deve atualizar Máx. Quando terminar, escolha Salvar.

2. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
3. No painel de navegação, escolha Eventos, Regras, selecione o nome da regra criada por você e, 

depois, escolha Mostrar métricas para a regra.
4. Para visualizar a saída da função do Lambda, faça o seguinte:

a. No painel de navegação, selecione Logs.
b. Selecione o nome do grupo de log para a sua função do Lambda (/aws/lambda/function-name).
c. Selecione o nome do stream de log para visualizar os dados fornecidos pela função para a 

instância que você iniciou.
5. (Opcional) Ao concluir, você pode diminuir a capacidade desejada em um nível para que o grupo do 

Auto Scaling volte ao tamanho anterior.

Tutorial: Registrar operações no nível do objeto do 
Amazon S3 usando o CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
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recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Você pode registrar as operações de API no nível do objeto em seus buckets do S3. Para que o Amazon 
CloudWatch Events possa fazer a correspondência com esses eventos, você deve usar o AWS CloudTrail 
a fim de configurar uma trilha para receber os eventos.

Etapa 1: configurar a trilha do AWS CloudTrail
Para registrar os eventos de dados de um bucket do S3 no AWS CloudTrail e no CloudWatch Events, crie 
uma trilha. A trilha captura chamadas de API e eventos relacionados em sua conta e fornece os arquivos 
de log para um bucket do S3 especificado. É possível atualizar uma trilha existente ou criar um nova.

Para criar uma trilha

1. Abra o console do CloudTrail em https://console.aws.amazon.com/cloudfront/.
2. No painel de navegação, escolha Trails (Trilhas), Create trail (Criar trilha).
3. Em Nome da trilha, digite um nome para a trilha.
4. Em Eventos de dados, digite o prefixo (opcional) e o nome do bucket. Para cada trilha, você pode 

adicionar até 250 objetos do Amazon S3.

• Para registrar eventos de dados de todos os objetos do Amazon S3 em um bucket, especifique um 
bucket do S3 e um prefixo vazio. Quando ocorre um evento em um objeto nesse bucket, a trilha 
processa e registra o evento.

• Para registrar eventos de dados de objetos específicos do Amazon S3, escolha Add S3 bucket
(Adicionar bucket do S3), especifique um bucket do S3 e, opcionalmente, o prefixo do objeto. 
Quando ocorre um evento em um objeto nesse bucket e o objeto começa com o prefixo 
especificado, a trilha processa e registra o evento.

5. Para cada recurso, especifique se você deseja registrar eventos de Leitura, Gravação ou ambos.
6. Em Local de armazenamento, crie ou escolha um bucket do S3 existente a ser designado para o 

armazenamento de arquivos de log.
7. Escolha Create (Criar).

Para obter mais informações, consulte Eventos de dados no Manual do usuário do AWS CloudTrail.

Etapa 2: Criar uma função do AWS Lambda
Crie uma função do Lambda para registrar os eventos de dados de seus buckets do S3. Você especifica 
essa função quando cria sua regra.

Como criar uma função do Lambda

1. Abra o console do AWS Lambda em https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Se você estiver começando a usar o Lambda, verá uma página de boas-vindas. Escolha Create a 

function. Do contrário, escolha Create function (Criar função).
3. Escolha Author from scratch.
4. Em Author from scratch (Criar do zero), faça o seguinte:

a. Digite um nome para a função do Lambda. Por exemplo, dê o nome "LogS3DataEvents" à função.
b. Em Role (Função), selecione Create a custom role (Criar uma função personalizada).
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Uma nova janela é aberta. Altere o Role name (Nome da função) se necessário, e escolha Allow 
(Permitir).

c. No console do Lambda, escolha Create function (Criar função).
5. Edite o código para a função do Lambda para o seguinte, e escolha Save (Salvar).

'use strict';

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log('LogS3DataEvents'); 
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 
    callback(null, 'Finished');
};

Etapa 3: Criar uma regra
Crie uma regra para executar a função do Lambda em resposta a um evento de dados do Amazon S3.

Como criar uma regra

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Rules (Regras), Create rule (Criar regra).
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Escolha Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
c. Escolha Simple Storage Service (S3), Object Level Operations (Operações no nível do objeto).
d. Escolha Specific operation(s) (Operações específicas), PutObject.
e. Por padrão, a regra corresponde a eventos de dados para todos os buckets na região. Para 

corresponder eventos de dados a buckets específicos, escolha Especificar bucket(s) por nome e, 
em seguida, especifique um ou mais buckets.

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), Lambda function (Função do Lambda).
5. Em Function (Função), selecione a função Lambda que você criou.
6. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
7. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
8. Selecione Create rule (Criar regra).

Etapa 4: Testar a regra
Para testar a regra, coloque um objeto no seu bucket do S3. Você pode verificar se a sua função do 
Lambda foi chamada.

Para visualizar os logs da sua função do Lambda

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, selecione Logs.
3. Selecione o nome do grupo de log para a sua função do Lambda (/aws/lambda/function-name).
4. Selecione o nome do stream de log para visualizar os dados fornecidos pela função para a instância 

que você iniciou.
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personalizar o que é passado para o evento de destino

Você também pode conferir o conteúdo dos logs do CloudTrail no bucket do S3 especificado para a 
trilha. Para obter mais informações, consulte Getting and Viewing Your CloudTrail Log Files (Obter e 
visualizar seus arquivos de log do CloudTrail) no AWS CloudTrail User Guide (Manual do usuário do AWS 
CloudTrail).

Tutorial: Usar o transformador de entrada para 
personalizar o que é passado para o evento de 
destino

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Use o recurso do transformador de entrada do CloudWatch Events para personalizar o texto que é retirado 
de um evento antes de ser colocado no destino de uma regra.

É possível definir vários caminhos JSON do evento e atribuir suas saídas para variáveis diferentes. Em 
seguida, use essas variáveis no modelo de entrada como <variable-name>. Não é possível efetuar o 
escape dos caracteres < e >.

Se você especificar uma variável para corresponder a um caminho JSON que não existe no evento, essa 
variável não será criada e não aparecerá na saída.

Neste tutorial, extraímos a instance-id e o estado de uma instância do Amazon EC2 do evento de alteração 
de estado da instância. Usamos o transformador de entrada para colocar os dados em uma mensagem de 
fácil leitura que é enviada para um tópico do Amazon SNS. A regra é acionada quando qualquer instância 
é alterada para qualquer estado. Por exemplo, com essa regra, este evento de notificação de alteração 
de estado da instância do Amazon EC2 gera a seguinte mensagem do Amazon SNS: The EC2 instance 
i-1234567890abcdef0 has changed state to stopped (O estado da instância do EC2 i-1234567890abcdef0 
foi alterado para interrompido).

{ 
   "id":"7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602", 
   "detail-type":"EC2 Instance State-change Notification", 
   "source":"aws.ec2", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2015-11-11T21:29:54Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/ i-1234567890abcdef0" 
   ], 
   "detail":{ 
      "instance-id":" i-1234567890abcdef0", 
      "state":"stopped" 
   }
}

Isso é obtido pelo mapeamento da variável instância ao caminho JSON $.detail.instance-id
do evento, e a variável estado ao caminho JSON $.detail.state. Depois, o modelo de entrada é 
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definido como "The EC2 instance <instance> has changed state to <state>." (O estado da instância do 
EC2 <instância> foi alterado para <estado>).

Criar uma regra
Como personalizar as informações de alteração de estado da instância enviadas usando o 
transformador de entrada

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Escolha Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
c. Escolha EC2, EC2 Instance State-change Notification (Notificação de alteração do estado da 

instância do EC2).
d. Escolha Any state (Qualquer estado), Any instance (Qualquer instância).

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), SNS topic (Tópico SNS).
5. Em Topic (Tópico), selecione o tópico do Amazon SNS sobre o qual você deseja receber uma 

notificação quando as instâncias do Amazon EC2 mudarem de estado.
6. Selecione Configure input (Configurar entrada), Input Transformer (Transformador de entrada).
7. Na próxima caixa, digite {"state" : "$.detail.state", "instance" : "$.detail.instance-id"}
8. Na caixa a seguir, digite "A instância do EC2 <instance> mudou de estado para <state>."
9. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
10. Digite um nome e uma descrição para a regra e escolha Criar regra.

Tutorial: Registrar chamadas de API da AWS 
usando o CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Você pode usar uma função AWS Lambda que registre em log cada chamada de API da AWS. Por 
exemplo, você pode criar uma regra para registrar qualquer operação dentro do Amazon EC2 ou limitar 
essa regra para registrar apenas uma determinada chamada de API. Neste tutorial, você registra sempre 
que uma instância do Amazon EC2 é interrompida.

Prerequisite
Antes de fazer a correspondência desses eventos, você deve usar o AWS CloudTrail para configurar uma 
trilha. Se você não tiver uma trilha, execute o procedimento a seguir.
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Para criar uma trilha

1. Abra o console do CloudTrail em https://console.aws.amazon.com/cloudfront/.
2. Selecione Trails (Trilhas), Create trail (Criar trilha).
3. Em Nome da trilha, digite um nome para a trilha.
4. Para Storage location (Local de armazenamento), em Create a new S3 bucket (Criar um bucket do 

S3), digite o nome do novo bucket no qual o CloudTrail deve entregar logs.
5. Escolha Create (Criar).

Etapa 1: Criar uma função AWS Lambda
Crie uma função do Lambda para registrar os eventos de chamada de API. Especifique esta função 
quando cria sua regra.

Como criar uma função do Lambda

1. Abra o console do AWS Lambda em https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Se você estiver começando a usar o Lambda, verá uma página de boas-vindas. Escolha Get Started 

Now (Começar agora). Caso contrário, escolha Create a Lambda function (Criar uma função do 
Lambda).

3. Na página Select blueprint (Selecionar esquema), digite hello no filtro e selecione o esquema hello-
world.

4. Na página Configure triggers (Configurar triggers), selecione Next (Próximo).
5. Na página Configure function (Configurar função), faça o seguinte:

a. Digite um nome e uma descrição para a função do Lambda. Por exemplo, dê o nome 
"LogEC2StopInstance" à função.

b. Edite o código de exemplo para a função do Lambda. Por exemplo:

'use strict';

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log('LogEC2StopInstance'); 
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 
    callback(null, 'Finished');
};

c. Em Role (Função), escolha Choose an existing role (Escolha uma função existente). Em Existing 
role (Função existente), selecione sua função de execução básica. Caso contrário, crie uma nova 
função de execução básica.

d. Escolha Next (Próximo).
6. Na página Revisão, selecione Criar função.

Etapa 2: Criar uma regra
Crie uma regra para executar a função do Lambda sempre que interromper uma instância do Amazon 
EC2.

Como criar uma regra

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
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3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Escolha Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
c. Escolha EC2, AWS API Call via CloudTrail (Chamada de API da AWS via CloudTrail).
d. Escolha Operação(ões) específica(s) e, em seguida, digite StopInstances na caixa abaixo.

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), Lambda function (Função do Lambda).
5. Em Function (Função), selecione a função Lambda que você criou.
6. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
7. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
8. Selecione Create rule (Criar regra).

Etapa 3: Testar a regra
Você pode testar a regra ao interromper uma instância do Amazon EC2 usando o console do Amazon 
EC2. Depois de esperar alguns minutos pela interrupção da instância, confira as métricas do AWS Lambda 
no console do CloudWatch para verificar se a função foi chamada.

Como testar a regra ao parar uma instância

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Execute uma instância. Para obter mais informações, consulte Iniciar a instância no Manual do usuário 

do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
3. Pare a instância. Para obter mais informações, consulte Interromper e iniciar a instância no Manual do 

usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
4. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
5. No painel de navegação, escolha Eventos, selecione o nome da regra criada por você e escolha

Mostrar métricas para a regra.
6. Para visualizar a saída da função do Lambda, faça o seguinte:

a. No painel de navegação, selecione Logs.
b. Selecione o nome do grupo de log para a sua função do Lambda (/aws/lambda/function-name).
c. Selecione o nome do stream de log para visualizar os dados fornecidos pela função para a 

instância que você interrompeu.
7. (Opcional) Ao concluir, você pode encerrar a instância interrompida. Para obter mais informações, 

consulte Encerrar a instância no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Tutorial: Programar snapshots automatizados do 
Amazon EBS usando o CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.
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É possível executar regras do CloudWatch Events de acordo com uma programação. Neste tutorial, você 
cria um snapshot automatizado de um volume do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) em uma 
programação. Você pode escolher uma taxa fixa para criar um snapshot em intervalos de alguns minutos 
ou usar uma expressão cron para especificar que o snapshot é feito em uma hora específica do dia.

Important

A criação de regras com destinos integrados tem suporte apenas no AWS Management Console.

Etapa 1: Criar uma regra
Crie uma regra que tire snapshots em uma programação. Você pode usar uma expressão taxa ou cron 
para especificar a programação. Para obter mais informações, consulte Programar expressões para 
regras (p. 33).

Como criar uma regra

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Schedule (Programação)
b. Escolha Taxa fixa de e especifique o intervalo de programação (por exemplo, 5 minutos). Como 

alternativa, escolha Cron expression (Expressão Cron) e especifique uma expressão cron (por 
exemplo, a cada 15 minutos de segunda a sexta-feira, começando na hora atual).

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino) e, em seguida, selecione EC2 
CreateSnapshot API call (Chamada da API Create Snapshot do EC2). Pode ser necessário rolar para 
cima na lista de possíveis destinos para encontrar EC2 CreateSnapshot API call (Chamada da API 
CreateSnapshot do EC2).

5. Em Volume ID (ID do volume), digite o ID referente ao volume de destino do Amazon EBS.
6. Escolha Create a new role for this specific resource (Criar uma função para este recurso específico). A 

nova função concede ao destino permissões para acessar recursos em seu nome.
7. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
8. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
9. Selecione Create rule (Criar regra).

Etapa 2: Testar a regra
Você pode verificar a regra exibindo o primeiro snapshot depois de feito.

Como testar sua regra

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. No painel de navegação, selecione Elastic Block Store, Snapshots.
3. Verifique se o primeiro snapshot aparece na lista.
4. (Opcional) Ao concluir, você pode desabilitar a regra para impedir que outros snapshots sejam tirados.

a. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
b. No painel de navegação, escolha Events (Eventos), Rules (Regras).
c. Selecione a regra e escolha Actions (Ações), Disable (Desabilitar).
d. Quando a confirmação for solicitada, escolha Disable (Desabilitar).
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Tutorial: Programar funções do AWS Lambda 
usando o CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Você pode configurar uma regra para executar uma função do AWS Lambda em uma programação. 
Este tutorial mostra como usar o AWS Management Console ou a AWS CLI para criar a regra. Se você 
quiser usar a AWS CLI, mas não a tiver instalado, consulte o Manual do usuário da AWS Command Line 
Interface.

O CloudWatch Events não oferece precisão de segundo nível em expressões de programação. A melhor 
resolução ao usar uma expressão cron é um minuto. Devido à natureza distribuída do CloudWatch 
Events e aos serviços de destino, o atraso entre o momento em que a regra programada é acionada e o 
momento em que o serviço de destino executa o recurso de destino pode ser de vários segundos. Sua 
regra programada é acionada dentro desse minuto, mas não no 0º segundo preciso.

Etapa 1: Criar uma função AWS Lambda
Crie uma função do Lambda para registrar os eventos programados. Especifique esta função quando cria 
sua regra.

Como criar uma função do Lambda

1. Abra o console do AWS Lambda em https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Se você estiver começando a usar o Lambda, verá uma página de boas-vindas. Escolha Get Started 

Now (Começar agora). Caso contrário, escolha Create a Lambda function (Criar uma função do 
Lambda).

3. Na página Select blueprint (Selecionar esquema), digite hello no filtro e selecione o esquema hello-
world.

4. Na página Configure triggers (Configurar triggers), selecione Next (Próximo).
5. Na página Configure function (Configurar função), faça o seguinte:

a. Digite um nome e uma descrição para a função do Lambda. Por exemplo, dê o nome 
"LogScheduledEvent" à função.

b. Edite o código de exemplo para a função do Lambda. Por exemplo:

'use strict';

exports.handler = (event, context, callback) => { 
    console.log('LogScheduledEvent'); 
    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 
    callback(null, 'Finished');
};

c. Em Role (Função), escolha Choose an existing role (Escolha uma função existente). Em Existing 
role (Função existente), selecione sua função de execução básica. Caso contrário, crie uma nova 
função de execução básica.

d. Escolha Next (Próximo).
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6. Na página Revisão, selecione Criar função.

Etapa 2: Criar uma regra
Crie uma regra para executar a função do Lambda em uma programação.

Como criar uma regra usando o console

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Schedule (Programação)
b. Escolha Taxa fixa de e especifique o intervalo de programação (por exemplo, 5 minutos).

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), Lambda function (Função do Lambda).
5. Em Function (Função), selecione a função Lambda que você criou.
6. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
7. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
8. Selecione Create rule (Criar regra).

Se preferir, crie a regra usando a AWS CLI. Primeiro, você deve conceder à regra permissão para chamar 
a função do Lambda. Em seguida, você pode criar a regra e adicionar a função do Lambda como destino.

Como criar uma regra usando a AWS CLI

1. Use o seguinte comando put-rule para criar uma regra que se aciona em uma programação:

aws events put-rule \
--name my-scheduled-rule \
--schedule-expression 'rate(5 minutes)'

Quando essa regra for acionada, ela gerará um evento que serve como entrada para os destinos 
dessa regra. O comando a seguir é um exemplo de evento:

{ 
    "version": "0", 
    "id": "53dc4d37-cffa-4f76-80c9-8b7d4a4d2eaa", 
    "detail-type": "Scheduled Event", 
    "source": "aws.events", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2015-10-08T16:53:06Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/my-scheduled-rule" 
    ], 
    "detail": {}
}

2. Use o seguinte comando add-permission para adicionar permissões ao principal do serviço do 
CloudWatch Events (events.amazonaws.com) e avaliar o escopo de permissões para a regra com o 
nome do recurso da Amazon (ARN):

aws lambda add-permission \
--function-name LogScheduledEvent \
--statement-id my-scheduled-event \
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--action 'lambda:InvokeFunction' \
--principal events.amazonaws.com \
--source-arn arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/my-scheduled-rule

3. Use o seguinte comando put-targets para adicionar a função do Lambda que você criou para essa 
regra a fim de que ela seja executada a cada cinco minutos:

aws events put-targets --rule my-scheduled-rule --targets file://targets.json

Crie o arquivo targets.json com o seguinte conteúdo:

[ 
  { 
    "Id": "1",  
    "Arn": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:LogScheduledEvent" 
  }
]

Etapa 3: Verificar a regra
Ao menos cinco minutos após concluir a Etapa 2, é possível verificar se a sua função do Lambda foi 
chamada.

Como testar sua regra

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Regras, selecione o nome da regra criada por você e 

escolha Mostrar métricas para a regra.
3. Para visualizar a saída da função do Lambda, faça o seguinte:

a. No painel de navegação, selecione Logs.
b. Selecione o nome do grupo de log para a sua função do Lambda (/aws/lambda/function-name).
c. Selecione o nome do stream de log para visualizar os dados fornecidos pela função para a 

instância que você iniciou.
4. (Opcional) Ao concluir, você pode desativar a regra.

a. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
b. No painel de navegação, escolha Events (Eventos), Rules (Regras).
c. Selecione a regra e escolha Actions (Ações), Disable (Desabilitar).
d. Quando a confirmação for solicitada, escolha Disable (Desabilitar).

Tutorial: Definir o Automation do AWS Systems 
Manager como um destino do CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.
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Você pode usar o CloudWatch Events para chamar o Automation do AWS Systems Manager em horários 
programados regularmente ou quando determinados eventos são detectados. Este tutorial pressupõe que 
você está chamando o Automation do Systems Manager com base em determinados eventos.

Para criar a regra do CloudWatch Events

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento e selecione Construir padrão de eventos para corresponder a eventos 
por serviço.

b. Em Nome do serviço e Tipo de evento, escolha o serviço e o tipo de evento para usar como 
trigger.

Dependendo do serviço e tipo de evento que você escolher, talvez seja necessário especificar 
opções adicionais em Origem do evento.

4. Em Destinos, escolha Adicionar destino, Automação do SSM.
5. Em Document (Documento), escolha o documento do Systems Manager a executar quando o destino 

é acionado.
6. (Opcional) Para especificar uma certa versão do documento, escolha Configurar versão do 

documento.
7. Em Configurar parâmetro(s), escolha Sem parâmetro(s) ou Constante.

Se você escolher Constant (Constante), especifique as constantes que deseja passar para a 
execução do documento.

8. O CloudWatch Events pode criar a função do IAM necessária para o seu evento ser executado:

• Para criar uma função do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource 
(Criar nova função para este recurso específico).

• Para usar uma função do IAM que você criou antes, escolha Use existing role (Usar função 
existente).

9. Escolha Configure details (Configurar detalhes). Em Definição de regra, digite um nome e uma 
descrição para a regra.

10. Selecione Create rule (Criar regra).

Tutorial: Retransmitir eventos para um fluxo do 
Amazon Kinesis usando o CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Você pode retransmitir chamadas de API da AWS no CloudWatch Events para um fluxo no Amazon 
Kinesis.
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Prerequisite
Instale o AWS CLI. Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Command Line 
Interface.

Etapa 1: Criar um fluxo do Amazon Kinesis
Use o seguinte comando create-stream para criar um stream.

aws kinesis create-stream --stream-name test --shard-count 1

Quando o status do fluxo é ACTIVE, ele está pronto. Use o seguinte comando describe-stream para 
verificar o status do stream:

aws kinesis describe-stream --stream-name test

Etapa 2: Criar uma regra
Como exemplo, crie uma regra para enviar eventos ao seu fluxo ao interromper uma instância do Amazon 
EC2.

Como criar uma regra

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Escolha Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
c. Escolha EC2, Instance State-change Notification (Notificação de alteração do estado da 

instância).
d. Escolha Specific states (Estados específicos), Running (Em execução).

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), Kinesis stream (Fluxo do Kinesis).
5. Em Stream (Fluxo), selecione o fluxo que você criou.
6. Escolha Create a new role for this specific resource (Criar uma função para este recurso específico).
7. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
8. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
9. Selecione Create rule (Criar regra).

Etapa 3: Testar a regra
Para testar a regra, interrompa uma instância do Amazon EC2. Depois de esperar alguns minutos pela 
interrupção da instância, confira as métricas do CloudWatch para ver se a sua função foi chamada.

Como testar a regra ao parar uma instância

1. Abra o console do Amazon EC2 em https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Execute uma instância. Para obter mais informações, consulte Iniciar a instância no Manual do usuário 

do Amazon EC2 para instâncias do Linux.
3. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
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4. No painel de navegação, escolha Eventos, Regras, selecione o nome da regra criada por você e 
escolha Mostrar métricas para a regra.

5. (Opcional) Ao concluir, você pode encerrar a instância. Para obter mais informações, consulte
Encerrar a instância no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

Etapa 4: Verificar se o evento foi retransmitido
Você pode obter o registro do fluxo para verificar se o evento foi retransmitido.

Como obter o registro

1. Use o seguinte comando get-shard-iterator para iniciar a leitura do fluxo do Kinesis:

aws kinesis get-shard-iterator --shard-id shardId-000000000000 --shard-iterator-type 
 TRIM_HORIZON --stream-name test

A seguir está um exemplo de saída:

{ 
    "ShardIterator": "AAAAAAAAAAHSywljv0zEgPX4NyKdZ5wryMzP9yALs8NeKbUjp1IxtZs1Sp
+KEd9I6AJ9ZG4lNR1EMi+9Md/nHvtLyxpfhEzYvkTZ4D9DQVz/mBYWRO6OTZRKnW9gd
+efGN2aHFdkH1rJl4BL9Wyrk+ghYG22D2T1Da2EyNSH1+LAbK33gQweTJADBdyMwlo5r6PqcP2dzhg="
}

2. Use o seguinte comando get-records para obter o registro. O iterador de fragmentos é o que você 
obteve na etapa anterior:

aws kinesis get-records --shard-
iterator AAAAAAAAAAHSywljv0zEgPX4NyKdZ5wryMzP9yALs8NeKbUjp1IxtZs1Sp+KEd9I6AJ9ZG4lNR1EMi
+9Md/nHvtLyxpfhEzYvkTZ4D9DQVz/mBYWRO6OTZRKnW9gd+efGN2aHFdkH1rJl4BL9Wyrk
+ghYG22D2T1Da2EyNSH1+LAbK33gQweTJADBdyMwlo5r6PqcP2dzhg=

Se o comando for bem-sucedido, ele solicitará registros do seu fluxo para o estilhaço especificado. 
Você pode receber zero ou mais registros. Os registros retornados podem não representar todos os 
registros em seu fluxo. Se você não receber os dados esperados, continue a chamar get-records.

Os registros no Kinesis são codificados por Base64. No entanto, o suporte dos fluxos na AWS 
CLI não fornece a decodificação base64. Se você usar um decodificador base64 para decodificar 
manualmente os dados, verá que ele é o evento retransmitido ao fluxo no formulário JSON.

Tutorial: Executar uma tarefa do Amazon ECS 
quando um arquivo é carregado em um bucket do 
Amazon S3

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.
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Você pode usar o CloudWatch Events para executar tarefas do Amazon ECS quando determinados 
eventos da AWS ocorrerem. Neste tutorial, você configurará uma regra do CloudWatch Events que 
executa uma tarefa do Amazon ECS sempre que um arquivo é carregado em um determinado bucket do 
Amazon S3 usando a operação PUT do Amazon S3.

Este tutorial pressupõe que você já criou a definição de tarefa no Amazon ECS.

Para executar uma tarefa do Amazon ECS sempre que um arquivo é carregado em um bucket do 
S3 usando a operação PUT

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Escolha Construir padrão de eventos para corresponder a eventos por serviço.
c. Em Service Name (Nome do serviço), escolha Simple Storage Service (S3) (Serviço de 

armazenamento simples, S3).
d. Em Event Type (Tipo do evento), escolha Object Level Operations (Operações no nível de 

objeto).
e. Escolha Specific operation(s) (Operações específicas), Put Object (Objeto PUT).
f. Escolha Specific bucket(s) by name (Especificar buckets por nome) e digite o nome do bucket.

4. Em Targets (Destinos), faça o seguinte:

a. Escolha Add target (Adicionar destino), ECS task (Tarefa do ECS).
b. Em Cluster e Task Definition (Definição de tarefa), selecione os recursos que você criou.
c. Em Launch Type (Tipo de inicialização), escolha FARGATE ou EC2. FARGATE é exibido somente 

em regiões onde há suporte para o AWS Fargate.
d. (Opcional) Especifique um valor para Task Group (Grupo de tarefas). Se o Launch Type (Tipo de 

lançamento) for FARGATE, especifique uma Platform Version (Versão da plataforma) (opcional). 
Especifique somente a parte numérica da versão da plataforma, como 1.1.0.

e. (Opcional) Especifique uma revisão de definição de tarefa e a contagem de tarefas. Se você não 
especificar uma revisão de definição de tarefa, a mais recente será usada.

f. Se a definição de tarefa usar o modo de rede awsvpc, você deverá especificar sub-redes e grupos 
de segurança. Todos os grupos de segurança e sub-redes devem estar na mesma VPC.

Se você especificar mais de um grupo de segurança ou sub-rede, separe-os com vírgulas, mas 
não com espaços.

Em Subnets (Sub-redes), especifique o valor inteiro de subnet-id para cada sub-rede, como no 
exemplo a seguir:

subnet-123abcd,subnet-789abcd
g. Decida se o endereço IP público deve ser atribuído automaticamente ou não.
h. O CloudWatch Events pode criar a função do IAM necessária para a sua tarefa ser executada:

• Para criar uma função do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific 
resource (Criar nova função para este recurso específico).

• Para usar uma função do IAM que você criou antes, escolha Use existing role (Usar função 
existente). Ela deve ser uma função que já tem permissões suficientes para chamar a 
compilação. O CloudWatch Events não concede permissões adicionais para a função 
selecionada.

5. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
6. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
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automatizadas usando o CodeBuild

7. Selecione Create rule (Criar regra).

Tutorial: Programar compilações automatizadas 
usando o CodeBuild

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

No exemplo deste tutorial, você programa o CodeBuild para executar uma compilação todas as noites da 
semana às 20 horas GMT. Você também passa uma constante para o CodeBuild para ser usada nessa 
compilação programada.

Para criar uma regra de programação para um projeto de compilação do CodeBuild toda noite às 
20h

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Schedule (Programação)
b. Escolha Cron expression (Expressão cron) e especifique o seguinte como expressão: 0 20 ? * 

SEG-SEX *. Para obter mais informações sobre expressões cron, consulte Programar expressões 
para regras (p. 33).

4. Em Targets (Destinos), escolha Add target (Adicionar destino), CodeBuild project (Projeto CodeBuild).
5. Em ARN do projeto, digite o ARN do projeto de compilação.
6. Neste tutorial, adicionamos a etapa opcional de passar um parâmetro para o CodeBuild a fim de 

substituir o padrão. Isso não é necessário quando você define o CodeBuild como destino. Para passar 
o parâmetro, escolha Configure input (Configurar entrada), Constant (JSON text) (Constante (texto 
JSON)).

Na caixa de texto Constante (JSON), digite o seguinte para definir o tempo limite de substituição para 
30 minutos para essas compilações programadas: {"timeoutInMinutesOverride": 30}

Para obter mais informações sobre os parâmetros que você pode passar, consulte StartBuild. Não é 
possível passar o parâmetro projectName nesse campo. Em vez disso, especifique o projeto usando 
o ARN em ARN do projeto.

7. O CloudWatch Events pode criar a função do IAM necessária para o seu projeto de compilação ser 
executado:

• Para criar uma função do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource 
(Criar nova função para este recurso específico).

• Para usar uma função do IAM que você criou antes, escolha Use existing role (Usar função 
existente). Ela deve ser uma função que já tem permissões suficientes para chamar a compilação. 
O CloudWatch Events não concede permissões adicionais para a função selecionada.

8. Escolha Configure details
9. Em Definição de regra, digite um nome e uma descrição para a regra.
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estado das instâncias do Amazon EC2

10. Selecione Create rule (Criar regra).

Tutorial: Registrar as alterações de estado das 
instâncias do Amazon EC2

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

No exemplo deste tutorial, você cria uma regra que causa notificações de alteração de estado do Amazon 
EC2 para serem registradas no CloudWatch Logs.

Como criar uma regra para registrar notificações de alteração de estado do Amazon EC2 no 
CloudWatch Logs

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Events (Eventos) e selecione Create rule (Criar regra).
3. Em Origem do evento, faça o seguinte:

a. Escolha Padrão de evento.
b. Em Service Name (Nome do serviço), escolha EC2.
c. Para Event Type (Tipo de evento), escolha EC2 Instance State-change Notification (Notificação 

de alteração de estado da instância do EC2).
4. Em Targets, escolha Add target. Na lista de serviços, escolha o CloudWatch log group (Grupo de logs 

do CloudWatch).
5. Em Log Group (Grupo de logs), insira um nome do grupo de logs para receber as notificações de 

alteração de estado.
6. Escolha Configure details (Configurar detalhes).
7. Em Rule definition (Definição de regra), insira um nome e uma descrição para a regra.
8. Selecione Create rule (Criar regra).
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Programar expressões para regras
Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

É possível criar regras que sejam acionadas automaticamente em uma programação automatizada no 
CloudWatch Events usando expressões cron ou rate. Todos os eventos programados usam fuso horário 
UTC, e a precisão mínima para programações é de 1 minuto.

O CloudWatch Events oferece suporte a expressões cron e rate. Expressões rate são mais simples de 
definir, mas não oferecem o controle de programação minucioso que as expressões cron oferecem. 
Por exemplo, com uma expressão cron, você pode definir uma regra que é acionada em um horário 
especificado em um determinado dia de cada semana ou mês. Por outro lado, expressões rate acionam 
uma regra em uma frequência regular, como uma vez por hora ou uma vez por dia.

Note

O CloudWatch Events não oferece precisão de segundo nível em expressões de programação. 
A melhor resolução ao usar uma expressão cron é um minuto. Devido à natureza distribuída 
do CloudWatch Events e aos serviços de destino, o atraso entre o momento em que a regra 
programada é acionada e o momento em que o serviço de destino executa o recurso de destino 
pode ser de vários segundos. Sua regra programada é acionada dentro desse minuto, mas não 
no 0º segundo preciso.

Formatos
• Expressões cron (p. 33)
• Expressões rate (p. 35)

Expressões cron
Expressões cron têm seis campos obrigatórios, que são separados por um espaço em branco.

Sintaxe

cron(fields)

Campo Valores Curingas

minutos 0-59 , - * /

Horas 0-23 , - * /

Dia do mês 1-31 , - * ? / L W

Mês 1-12 ou JAN-DEZ , - * /

Dia da semana 1-7 ou DOM-SÁB , - * ? L #
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Campo Valores Curingas

Ano 1970-2199 , - * /

Wildcards

• A , (vírgula) curinga inclui valores adicionais. No campo Mês, JAN, FEV, MAR incluiria janeiro, fevereiro 
e março.

• O - (traço) curinga especifica intervalos. No campo Dia, 1-15 incluiria dias 1 a 15 do mês especificado.
• O * (asterisco) curinga inclui todos os valores no campo. No campo Horas, * incluiria cada hora. Você 

não pode usar * nos campos Day-of-month (Dia do mês) e Day-of-week (Dia da semana). Se você usá-lo 
em um deles, utilize ? no outro.

• A / (barra) curinga especifica incrementos. No campo Minutos, você pode inserir 1/10 para especificar 
cada décimo minuto a partir do primeiro minuto da hora (por exemplo, o 11º, 21º e 31º minuto, etc.).

• O curinga ? (interrogação) especifica um ou outro. No campo Dia do mês, você pode inserir 7 e se não 
se importa com qual dia da semana era o 7º, pode inserir ? no campo Dia da semana.

• O curinga L nos campos Dia do mês ou Dia da semana especifica o último dia do mês ou da semana.
• O curinga W no campo Dia do mês especifica um dia da semana. No campo Dia do mês, 3W especifica o 

dia mais próximo do terceiro dia da semana do mês.
• O curinga # no campo Dia da semana especifica uma determinada instância do dia da semana definido 

dentro de um mês. Por exemplo, 3#2 seria a segunda terça-feira do mês: o 3 refere-se a terça-feira, 
porque é o terceiro dia de cada semana, e o 2 refere-se ao segundo dia desse tipo dentro do mês.

Note

Se você usar um caractere “#”, poderá definir apenas uma expressão no campo do dia da 
semana. Por exemplo, o valor "3#1,6#3" não é válido porque é interpretado como duas 
expressões.

Restrictions

• Você não pode especificar os campos Dia do mês e Dia da semana na mesma expressão cron. Se você 
especificar um valor (ou um *) em um dos campos, deverá usar um ? (ponto de interrogação) no outro.

• As expressões Cron que levam a taxas mais rápidas do que 1 minuto não têm suporte.

Examples

Você pode usar as seguintes sequências de caracteres cron de exemplo ao criar uma regra com 
programação.

Minutos Horas Dia do mês Mês Dia da 
semana

Ano Significado

0 10 * * ? * Executada 
às 10h 
(UTC) todos 
os dias

15 12 * * ? * Executada 
às 12h15 
(UTC) todos 
os dias
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Minutos Horas Dia do mês Mês Dia da 
semana

Ano Significado

0 18 ? * SEG-SEX * Executada 
às 18h 
(UTC) de 
segunda a 
sexta

0 8 1 * ? * Executada 
às 8h (UTC) 
todo o 
primeiro dia 
do mês

0/15 * * * ? * Executada 
a cada 15 
minutos

0/10 * ? * SEG-SEX * Executada 
a cada 10 
minutos de 
segunda a 
sexta

0/5 8-17 ? * SEG-SEX * Executada 
a cada 5 
minutos de 
segunda a 
sexta entre 
8h e 17h55 
(UTC)

Os exemplos a seguir mostram como usar expressões Cron com o comando AWS CLIput-rule da . O 
primeiro exemplo cria uma regra acionada todos os dias, às 12h UTC.

aws events put-rule --schedule-expression "cron(0 12 * * ? *)" --name MyRule1

O exemplo a seguir cria uma regra que é acionada todos os dias, 5 e 35 minutos depois das 14h UTC.

aws events put-rule --schedule-expression "cron(5,35 14 * * ? *)" --name MyRule2

O exemplo a seguir cria uma regra acionada às 10h15 UTC na última sexta-feira de cada mês durante os 
anos de 2002 a 2005.

aws events put-rule --schedule-expression "cron(15 10 ? * 6L 2002-2005)" --name MyRule3

Expressões rate
Uma expressão rate começa quando você cria a regra de evento programado e, em seguida, e a executa 
em sua programação definida.

As expressões rate tem dois campos obrigatórios. Os campos são separados por um espaço em branco.
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Sintaxe

rate(value unit)

value

Um número positivo.
unidade

A unidade de tempo. Diferentes unidades são necessárias para valores de 1, como minute, e valores 
acima de 1, como minutes.

Valores válidos: minuto | minutos | hora | horas | dia | dias

Restrictions

Se o valor for igual a 1, a unidade deverá ser singular. Da mesma forma, para valores maiores do que 1, a 
unidade deve ser plural. Por exemplo, as taxas (1 hora) e (5 horas) não são válidas, mas as taxas (1 hora) 
e (5 horas) são válidas.

Examples

Os exemplos a seguir mostram como usar expressões rate com o comando AWS CLIput-rule da . O 
primeiro exemplo aciona a regra a cada minuto, o segundo exemplo a aciona a cada 5 minutos, o terceiro 
exemplo a aciona uma vez por hora e o exemplo final a aciona uma vez por dia.

aws events put-rule --schedule-expression "rate(1 minute)" --name MyRule2

aws events put-rule --schedule-expression "rate(5 minutes)" --name MyRule3

aws events put-rule --schedule-expression "rate(1 hour)" --name MyRule4

aws events put-rule --schedule-expression "rate(1 day)" --name MyRule5
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Padrões de eventos no CloudWatch 
Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Os eventos no Amazon CloudWatch Events são representados como objetos JSON. Para obter mais 
informações sobre objetos JSON, consulte RFC 7159. O comando a seguir é um exemplo de evento:

{ 
  "version": "0", 
  "id": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718", 
  "detail-type": "EC2 Instance State-change Notification", 
  "source": "aws.ec2", 
  "account": "111122223333", 
  "time": "2017-12-22T18:43:48Z", 
  "region": "us-west-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-west-1:123456789012:instance/ i-1234567890abcdef0" 
  ], 
  "detail": { 
    "instance-id": " i-1234567890abcdef0", 
    "state": "terminated" 
  }
}

É importante lembrar os seguintes detalhes sobre um evento:

• Eles têm os mesmos campos de nível superior, ou seja, os que aparecem no exemplo acima, que nunca 
estão ausentes.

• O conteúdo do campo de nível superior detail será diferente dependendo de qual serviço gerou o evento 
e do que ele trata. A combinação dos campos source e detail-type serve para identificar os campos e os 
valores encontrados no campo detail. Para obter exemplos de eventos gerados por serviços da AWS, 
consulte Tipos de eventos do CloudWatch Events.

Cada campo de evento é descrito a seguir.

versão

Por padrão, isso é definido como 0 (zero) em todos os eventos.
id

Um valor exclusivo é gerado para cada evento. Isso pode ser útil em eventos de rastreamento ao 
percorrerem regras e destinos e serem processados.
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tipo de detalhe

Identifica, em combinação com o campo source, os campos e os valores que serão exibidos no campo
detail.

Todos os eventos que são entregues pelo CloudTrail têm AWS API Call via CloudTrail
como o valor para detail-type. Para obter mais informações, consulte Eventos entregues pelo 
CloudTrail (p. 79).

source

Identifica o serviço que originou o evento. Todos os eventos provenientes da AWS começam com 
“AWS”. Os eventos gerados pelo cliente podem ter qualquer valor, desde que ele não comece com 
“AWS”. Recomendamos o uso de strings inversas de nome de domínio no estilo do nome de pacotes 
Java.

Para encontrar o valor correto de source para um serviço da AWS, consulte a tabela em
AWSNamespaces de serviços da . Por exemplo, o valor de source do Amazon CloudFront é
aws.cloudfront.

conta

O número de 12 dígitos identificando uma conta da AWS.
hora

O time stamp do evento, que pode ser especificado pelo serviço que originou o evento. Se o evento 
abranger um intervalo de tempo, o serviço poderá optar por indicar o horário de início, portanto, esse 
valor poderá estar visível antes do momento em que o evento for realmente recebido.

região

Identifica a região da AWS onde o evento foi originado.
recursos

Essa matriz JSON contém ARNs que identificam os recursos que estão envolvidos no evento. A 
inclusão desses ARNs fica a critério do serviço. Por exemplo, as alterações de estado da instância do 
Amazon EC2 incluem os ARNs da instância do Amazon EC2, e os eventos do Auto Scaling incluem os 
ARNs de instâncias e grupos do Auto Scaling, mas as chamadas de API com o AWS CloudTrail não 
incluem os ARNs de recursos.

detalhe

Um objeto JSON cujo conteúdo fica a critério do serviço que originou o evento. O conteúdo detalhado 
no exemplo acima é muito simples, apenas dois campos. AWS Os eventos da chamada de API da têm 
objetos detalhados com cerca de 50 campos aninhados com vários níveis de profundidade.

Padrões de eventos
As regras usam padrões de evento para selecionar eventos e roteá-los para os destinos. Um padrão 
corresponde a um evento ou não. Os padrões de eventos são representados como objetos JSON com 
uma estrutura que é semelhante à dos eventos, por exemplo:

{ 
  "source": [ "aws.ec2" ], 
  "detail-type": [ "EC2 Instance State-change Notification" ], 
  "detail": { 
    "state": [ "running" ] 
  }
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}

É importante lembrar o seguinte sobre a correspondência de padrões de eventos:

• Para um padrão corresponder a um evento, o evento deve conter todos os nomes de campos listados no 
padrão. Os nomes de campos devem aparecer no evento com a mesma estrutura de aninhamento.

• Outros campos do evento não mencionados no padrão são ignorados; efetivamente, há um caractere 
curinga "*": "*" para os campos não mencionados.

• A correspondência é exata (caractere por caractere), sem case-folding nem qualquer normalização de 
strings.

• Os valores que estão sendo correspondidos seguem as regras JSON: strings entre aspas, números e as 
palavras-chave sem aspas true, false e null.

• A correspondência de números é feita no nível de representação da string. Por exemplo, 300, 300.0 e 
3.0e2 não são considerados iguais.

Quando você grava padrões para combinar com os eventos, você pode usar a API do
TestEventPattern ou o comando da CLI test-event-pattern para garantir que seu padrão 
corresponda aos eventos desejados. Para obter mais informações, consulte TestEventPattern ou test-
event-pattern.

Os seguintes padrões de eventos corresponderiam ao evento na parte superior desta página. Há 
correspondência com o primeiro padrão porque um dos valores especificados da instância no padrão 
corresponde ao evento (e o padrão não especifica campos adicionais não contidos no evento). Há 
correspondência com o segundo porque o estado "encerrado" está contido no evento.

{ 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-12345678", 
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcdefgh" 
  ]
}

{ 
  "detail": { 
    "state": [ "terminated" ] 
  }
}

Não há correspondência desses padrões de eventos com o evento na parte superior desta página. Não há 
correspondência com o primeiro padrão porque ele especifica um valor "pendente" para o estado, e esse 
valor não aparece no evento. Não há correspondência com o segundo padrão porque o valor do recurso 
especificado nele não aparece no evento.

{ 
  "source": [ "aws.ec2" ], 
  "detail-type": [ "EC2 Instance State-change Notification" ], 
  "detail": { 
    "state": [ "pending" ] 
  }
}

{ 
  "source": [ "aws.ec2" ], 
  "detail-type": [ "EC2 Instance State-change Notification" ], 
  "resources": [ "arn:aws:ec2:us-east-1::image/ami-12345678" ]
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}

Correspondência de valores null e strings vazias 
nos padrões de evento

Você pode criar um padrão que corresponde a um evento de campo que tem um valor Null ou uma String 
vazia. Para ver como isso funciona, considere o exemplo de evento a seguir:

{ 
  "version": "0", 
  "id": "3e3c153a-8339-4e30-8c35-687ebef853fe", 
  "detail-type": "EC2 Instance Launch Successful", 
  "source": "aws.autoscaling", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2015-11-11T21:31:47Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
   ], 
  "detail": { 
    "eventVersion": "", 
    "responseElements": null 
   }
}

Para corresponder eventos onde o valor de eventVersion é uma String vazia, use o padrão a seguir, 
que corresponderia com o exemplo de evento.

{ 
  "detail": { 
     "eventVersion": [""] 
  }
}

Para corresponder eventos onde o valor de responseElements é Null, use o padrão a seguir, que 
corresponderia com o exemplo de evento.

{ 
  "detail": { 
     "responseElements": [null] 
  }
}

Valores Null e Strings vazias não são permutáveis em correspondência padrão. Um padrão que é gravado 
para detectar strings vazias não capturará valores de null.

Matrizes em padrões do CloudWatch Events
O valor de cada campo em um padrão é uma matriz que contém um ou mais valores, e o padrão será 
correspondente se qualquer um dos valores na matriz corresponder ao valor no evento. Se o valor no 
evento for uma matriz, o padrão será correspondente se a interseção da matriz do padrão e da matriz do 
evento for não vazia.

Por exemplo, se um padrão de evento de exemplo inclui o texto a seguir:

40



Amazon CloudWatch Events Guia do usuário
Matrizes em padrões de evento

"resources": [ 
   "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-b188560f", 
   "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/i-b188560f", 
   "arn:aws:ec2:us-east-1:444455556666:instance/i-b188560f",
]

O padrão de exemplo corresponderia a um evento que inclui o texto a seguir porque o primeiro item na 
matriz padrão corresponde ao segundo item na matriz de evento.

"resources": [ 
   "arn:aws:autoscaling:us-east-1:123456789012:autoScalingGroup:eb56d16b-bbf0-401d-b893-
d5978ed4a025:autoScalingGroupName/ASGTerminate", 
   "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-b188560f"  
]
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Exemplos de eventos do CloudWatch 
Events de serviços compatíveis

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Os serviços da AWS na lista a seguir emitem eventos que podem ser detectados pelo CloudWatch Events.

Além disso, você pode usar o CloudWatch Events com serviços que não emitem eventos e não estão 
listados nesta página, observando eventos entregues pelo CloudTrail. Para obter mais informações, 
consulte Eventos entregues pelo CloudTrail (p. 79).

Tipos de eventos
• Eventos do Amazon Augmented AI (p. 43)
• Eventos do Application Auto Scaling (p. 43)
• Eventos do AWS Batch (p. 43)
• Eventos programados do Amazon CloudWatch Events (p. 43)
• Eventos do Amazon Chime (p. 44)
• Eventos do CloudWatch (p. 44)
• Eventos do CodeBuild (p. 44)
• Eventos do CodeCommit (p. 44)
• Eventos do AWS CodeDeploy (p. 44)
• Eventos do CodePipeline (p. 45)
• Eventos do AWS Config (p. 46)
• Eventos do Amazon EBS (p. 46)
• Eventos do Amazon EC2 Auto Scaling (p. 47)
• Eventos de recomendação de rebalanceamento de instâncias do Amazon EC2 (p. 47)
• Eventos de interrupção da instância spot do Amazon EC2 (p. 47)
• Eventos de alteração de estado do Amazon EC2 (p. 47)
• Eventos do Amazon Elastic Container Registry (p. 47)
• Eventos do Amazon Elastic Container Service (p. 48)
• Eventos do AWS Elemental MediaConvert (p. 48)
• Eventos do AWS Elemental MediaPackage (p. 48)
• Eventos do AWS Elemental MediaStore (p. 48)
• Eventos do Amazon EMR (p. 48)
• Eventos do Amazon GameLift  (p. 50)
• Eventos do AWS Glue (p. 57)
• Eventos do AWS Ground Station (p. 62)
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• Eventos do Amazon GuardDuty (p. 62)
• Eventos do AWS Health (p. 62)
• Eventos do AWS KMS (p. 62)
• Eventos do Amazon Macie (p. 63)
• Eventos de login do AWS Management Console (p. 63)
• Eventos do AWS OpsWorks Stacks (p. 64)
• Eventos do SageMaker (p. 67)
• Eventos do AWS Security Hub (p. 67)
• Eventos do AWS Server Migration Service (p. 67)
• Eventos do AWS Systems Manager (p. 68)
• Eventos do AWS Step Functions (p. 76)
• Eventos de alteração de tag nos recursos da AWS (p. 76)
• Eventos do AWS Trusted Advisor (p. 77)
• Eventos de WorkSpaces (p. 79)
• Eventos entregues pelo CloudTrail (p. 79)

Eventos do Amazon Augmented AI
Para obter exemplos de eventos gerados pelo Amazon Augmented AI, consulte Usar eventos no Amazon 
Augmented AI.

Eventos do Application Auto Scaling
Para ver exemplos de eventos gerados pelo Application Auto Scaling, consulte Eventos do Application 
Auto Scaling e EventBridge.

Eventos do AWS Batch
Para obter exemplos de eventos gerados pelo AWS Batch, consulte Eventos do AWS Batch.

Eventos programados do Amazon CloudWatch 
Events

Veja a seguir um exemplo de evento agendado:

{ 
  "id": "53dc4d37-cffa-4f76-80c9-8b7d4a4d2eaa", 
  "detail-type": "Scheduled Event", 
  "source": "aws.events", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2019-10-08T16:53:06Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ "arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/MyScheduledRule" ], 
  "detail": {}
}
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Eventos do Amazon Chime
Para ver exemplos de eventos gerados pelo Amazon Chime, consulte Automatizar o Amazon Chime com o 
EventBridge.

Eventos do CloudWatch
Para ver exemplos de eventos do CloudWatch, consulte Eventos de alarmes e EventBridge no Manual do 
usuário do AWS CodeBuild.

Eventos do CodeBuild
Para ver exemplos de eventos do CodeBuild, consulte Referência do formato de entrada das notificações 
de compilação no Manual do usuário do AWS CodeBuild.

Eventos do CodeCommit
Para ver exemplos de eventos do CodeCommit, consulte Monitorar eventos do CodeCommit no 
EventBridge e no CloudWatch Events no Manual do usuário doAWS CodeCommit.

Eventos do AWS CodeDeploy
Veja a seguir exemplos dos eventos do CodeDeploy. Para obter mais informações, consulte Monitorar 
implantações com o CloudWatch Events no Manual do usuário do AWS CodeDeploy.

Notificação de alteração do estado de implantação de CodeDeploy

Houve uma alteração no estado de uma implantação.

{ 
  "account": "123456789012", 
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "CodeDeploy Deployment State-change Notification", 
  "source": "aws.codedeploy", 
  "version": "0", 
  "time": "2016-06-30T22:06:31Z", 
  "id": "c071bfbf-83c4-49ca-a6ff-3df053957145", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:application:myApplication", 
    "arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:myApplication/
myDeploymentGroup" 
  ], 
  "detail": { 
    "instanceGroupId": "9fd2fbef-2157-40d8-91e7-6845af69e2d2", 
    "region": "us-east-1", 
    "application": "myApplication", 
    "deploymentId": "d-123456789", 
    "state": "SUCCESS", 
    "deploymentGroup": "myDeploymentGroup" 
  }
}

Notificação de alteração do estado da instância de CodeDeploy
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Houve uma alteração no estado de uma instância que pertence a um grupo de implantação.

{ 
  "account": "123456789012", 
  "region": "us-east-1", 
  "detail-type": "CodeDeploy Instance State-change Notification", 
  "source": "aws.codedeploy", 
  "version": "0", 
  "time": "2016-06-30T23:18:50Z", 
  "id": "fb1d3015-c091-4bf9-95e2-d98521ab2ecb", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0000000aaaaaaaaaa", 
    "arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:deploymentgroup:myApplication/
myDeploymentGroup", 
    "arn:aws:codedeploy:us-east-1:123456789012:application:myApplication" 
  ], 
  "detail": { 
    "instanceId": "i-0000000aaaaaaaaaa", 
    "region": "us-east-1", 
    "state": "SUCCESS", 
    "application": "myApplication", 
    "deploymentId": "d-123456789", 
    "instanceGroupId": "8cd3bfa8-9e72-4cbe-a1e5-da4efc7efd49", 
    "deploymentGroup": "myDeploymentGroup" 
  }
}

Eventos do CodePipeline
Veja a seguir exemplos dos eventos do CodePipeline.

Alteração do estado de execução do pipeline

{ 
  "version": "0", 
  "id": "CWE-event-id", 
  "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change", 
  "source": "aws.codepipeline", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-04-22T03:31:47Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:pipeline:myPipeline" 
  ], 
  "detail": { 
    "pipeline": "myPipeline", 
    "version": "1", 
    "state": "STARTED", 
    "execution-id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901" 
  }
}

Alteração do estado de execução do estágio

{ 
  "version": "0", 
  "id": "CWE-event-id", 
  "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change", 
  "source": "aws.codepipeline", 
  "account": "123456789012", 
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  "time": "2017-04-22T03:31:47Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:pipeline:myPipeline" 
  ], 
  "detail": { 
    "pipeline": "myPipeline", 
    "version": "1", 
    "execution-id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901", 
    "stage": "Prod", 
    "state": "STARTED" 
  }
}

Alteração do estado de execução da ação

Neste exemplo, há dois campos region. O único na parte superior é o nome da região AWS em que a 
ação no pipeline de destino é executada. Neste exemplo, isso é us-east-1. O region na seção detail
está na região AWS onde o evento foi criado. Esta é a mesma região em que o pipeline foi criado. Neste 
exemplo, isso é us-west-2.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "CWE-event-id", 
  "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change", 
  "source": "aws.codepipeline", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-04-22T03:31:47Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:pipeline:myPipeline" 
  ], 
  "detail": { 
    "pipeline": "myPipeline", 
    "version": 1, 
    "execution-id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901", 
    "stage": "Prod", 
    "action": "myAction", 
    "state": "STARTED", 
    "region":"us-west-2", 
    "type": { 
      "owner": "AWS", 
      "category": "Deploy", 
      "provider": "CodeDeploy", 
      "version": 1 
    } 
  }
}

Eventos do AWS Config
Para obter informações sobre os eventos do AWS Config, consulte Monitorar o AWS Config com o 
Amazon CloudWatch Events no Guia do desenvolvedor do AWS Config.

Eventos do Amazon EBS
Para obter informações sobre os eventos do Amazon EBS, consulteAmazon CloudWatch Events para o 
Amazon EBS no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias do Linux.

46

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/monitor-config-with-cloudwatchevents.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/monitor-config-with-cloudwatchevents.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-cloud-watch-events.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-cloud-watch-events.html


Amazon CloudWatch Events Guia do usuário
Eventos do Amazon EC2 Auto Scaling

Eventos do Amazon EC2 Auto Scaling
Para obter informações sobre os eventos do Auto Scaling, consulte Obter o CloudWatch Events quando o 
grupo do Auto Scaling escalar no Manual do usuário do Amazon EC2 Auto Scaling.

Eventos de recomendação de rebalanceamento de 
instâncias do Amazon EC2

Para obter informações sobre os eventos para recomendações de rebalanceamento de instâncias do EC2, 
consulte Monitorar sinais de recomendação de rebalanceamento no Manual do usuário do Amazon EC2 
para instâncias do Linux.

Eventos de interrupção da instância spot do 
Amazon EC2

Para obter informações sobre os eventos de interrupção de instâncias spot, consulte Avisos de interrupção 
de instâncias spot no Manual do usuário do Amazon EC2 para instâncias Linux.

Eventos de alteração de estado do Amazon EC2
Veja a seguir um exemplo dos eventos para instâncias do Amazon EC2 quando o estado da instância 
muda.

Notificação de alteração do estado da instância do EC2

Este exemplo refere-se a uma instância no estado pending. Os outros valores possíveis para state
incluem running, shutting-down, stopped, stopping e terminated.

{ 
   "id":"7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602", 
   "detail-type":"EC2 Instance State-change Notification", 
   "source":"aws.ec2", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2019-11-11T21:29:54Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1111" 
   ], 
   "detail":{ 
      "instance-id":"i-abcd1111", 
      "state":"pending" 
   }
}

Eventos do Amazon Elastic Container Registry
O Amazon ECR envia eventos de ações de imagem ao EventBridge. Os eventos são enviados quando as 
imagens são enviadas por push, digitalizadas ou excluídas.
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Para ver exemplos de eventos do Amazon ECR, consulte Eventos do Amazon ECR no Manual do usuário 
do Amazon Elastic Container Registry.

Eventos do Amazon Elastic Container Service
O Amazon ECS envia dois tipos de eventos ao EventBridge: eventos de instância de contêiner e eventos 
de tarefa. Os eventos de instância de contêiner só serão enviados se você estiver usando o tipo de 
execução do EC2 para suas tarefas. No caso de tarefas que usam o tipo de inicialização Fargate, você só 
recebe os eventos do estado de tarefas. O Amazon ECS acompanha o estado das tarefas e das instâncias 
de contêiner. Se qualquer um desses recursos for alterado, um evento será acionado. Esses eventos são 
classificados como eventos de alteração no estado da instância de contêiner ou eventos de alteração no 
estado da tarefa.

Para ver exemplos de eventos do Amazon ECS, consulte Eventos do Amazon ECS no Guia do 
desenvolvedor do Amazon Elastic Container Service.

Eventos do AWS Elemental MediaConvert
Para ver exemplos de eventos do MediaConvert, consulte Usar o CloudWatch Events para monitorar 
trabalhos do AWS Elemental MediaConvert no Manual do usuário do AWS Elemental MediaConvert.

Eventos do AWS Elemental MediaPackage
Para ver exemplos de eventos do MediaPackage, consulte Monitorar o AWS Elemental MediaPackage 
com o Amazon CloudWatch Events no Manual do usuário do AWS Elemental MediaPackage.

Eventos do AWS Elemental MediaStore
Para ver exemplos de eventos do MediaStore, consulte Automatizar o AWS Elemental MediaStore com o 
CloudWatch Events no Manual do usuário do AWS Elemental MediaStore.

Eventos do Amazon EMR
Os eventos relatados pelo Amazon EMR têm aws.emr como o valor definido para Source, enquanto os 
eventos da API do Amazon EMR relatados pelo CloudTrail têm aws.elasticmapreduce como o valor 
definido para Source.

Veja a seguir exemplos de eventos relatados pelo Amazon EMR.

Alteração do estado da política de autoescalabilidade do Amazon EMR

{ 
   "version":"0", 
   "id":"2f8147ab-8c48-47c6-b0b6-3ee23ec8d300", 
   "detail-type":"EMR Auto Scaling Policy State Change", 
   "source":"aws.emr", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2016-12-16T20:42:44Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[], 
   "detail":{ 
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      "resourceId":"ig-X2LBMHTGPCBU", 
      "clusterId":"j-1YONHTCP3YZKC", 
      "state":"PENDING", 
      "message":"AutoScaling policy modified by user request", 
      "scalingResourceType":"INSTANCE_GROUP" 
   }
}

Alteração do estado do cluster do Amazon EMR – Iniciando

{ 
  "version": "0", 
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012", 
  "detail-type": "EMR Cluster State Change", 
  "source": "aws.emr", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2016-12-16T20:43:05Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "severity": "INFO", 
    "stateChangeReason": "{\"code\":\"\"}", 
    "name": "Development Cluster", 
    "clusterId": "j-123456789ABCD", 
    "state": "STARTING", 
    "message": "Amazon EMR cluster j-123456789ABCD (Development Cluster) was requested at 
 2016-12-16 20:42 UTC and  is being created." 
  }
}

Alteração do estado do cluster do Amazon EMR – Terminado

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1234abb0-f87e-1234-b7b6-000000123456", 
  "detail-type": "EMR Cluster State Change", 
  "source": "aws.emr", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2016-12-16T21:00:23Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "severity": "INFO", 
    "stateChangeReason": "{\"code\":\"USER_REQUEST\",\"message\":\"Terminated by user 
 request\"}", 
    "name": "Development Cluster", 
    "clusterId": "j-123456789ABCD", 
    "state": "TERMINATED", 
    "message": "Amazon EMR Cluster jj-123456789ABCD (Development Cluster) has terminated at 
 2016-12-16 21:00 UTC with a reason of USER_REQUEST." 
  }
}

Alteração do estado do grupo de instâncias do Amazon EMR

{ 
  "version": "0", 
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012", 
  "detail-type": "EMR Instance Group State Change", 
  "source": "aws.emr", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2016-12-16T20:57:47Z", 
  "region": "us-east-1", 
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  "resources": [], 
  "detail": { 
    "market": "ON_DEMAND", 
    "severity": "INFO", 
    "requestedInstanceCount": "2", 
    "instanceType": "m3.xlarge", 
    "instanceGroupType": "CORE", 
    "instanceGroupId": "ig-ABCDEFGHIJKL", 
    "clusterId": "j-123456789ABCD", 
    "runningInstanceCount": "2", 
    "state": "RUNNING", 
    "message": "The resizing operation for instance group ig-ABCDEFGHIJKL in Amazon EMR 
 cluster j-123456789ABCD (Development Cluster) is complete. It now has an instance count of 
 2. The resize started at 2016-12-16 20:57 UTC and took 0 minutes to complete." 
  }
}

Alteração do status da etapa do Amazon EMR

{ 
  "version": "0", 
  "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012", 
  "detail-type": "EMR Step Status Change", 
  "source": "aws.emr", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2016-12-16T20:53:09Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "severity": "ERROR", 
    "actionOnFailure": "CONTINUE", 
    "stepId": "s-ZYXWVUTSRQPON", 
    "name": "CustomJAR", 
    "clusterId": "j-123456789ABCD", 
    "state": "FAILED", 
    "message": "Step s-ZYXWVUTSRQPON (CustomJAR) in Amazon EMR cluster j-123456789ABCD 
 (Development Cluster) failed at 2016-12-16 20:53 UTC." 
  }
}

Eventos do Amazon GameLift
Veja a seguir exemplos de eventos do Amazon GameLift. Para obter mais informações, consulte
Referência de eventos do FlexMatch no Guia do desenvolvedor do Amazon GameLift.

Matchmaking Searching

{ 
  "version": "0", 
  "id": "cc3d3ebe-1d90-48f8-b268-c96655b8f013", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-08T21:15:36.421Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "tickets": [ 
      { 
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        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-08T21:15:35.676Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "estimatedWaitMillis": "NOT_AVAILABLE", 
    "type": "MatchmakingSearching", 
    "gameSessionInfo": { 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

Potential Match Created

{ 
  "version": "0", 
  "id": "fce8633f-aea3-45bc-aeba-99d639cad2d4", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-08T21:17:41.178Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "tickets": [ 
      { 
        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-08T21:15:35.676Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1", 
            "team": "red" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "ticketId": "ticket-2", 
        "startTime": "2017-08-08T21:17:40.657Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-2", 
            "team": "blue" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "acceptanceTimeout": 600, 
    "ruleEvaluationMetrics": [ 
      { 
        "ruleName": "EvenSkill", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
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        "ruleName": "EvenTeams", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "FastConnection", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "NoobSegregation", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      } 
    ], 
    "acceptanceRequired": true, 
    "type": "PotentialMatchCreated", 
    "gameSessionInfo": { 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1", 
          "team": "red" 
        }, 
        { 
          "playerId": "player-2", 
          "team": "blue" 
        } 
      ] 
    }, 
    "matchId": "3faf26ac-f06e-43e5-8d86-08feff26f692" 
  }
}

Accept Match

{ 
  "version": "0", 
  "id": "b3f76d66-c8e5-416a-aa4c-aa1278153edc", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-09T20:04:42.660Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "tickets": [ 
      { 
        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-09T20:01:35.305Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1", 
            "team": "red" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "ticketId": "ticket-2", 
        "startTime": "2017-08-09T20:04:16.637Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-2", 
            "team": "blue", 
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            "accepted": false 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "type": "AcceptMatch", 
    "gameSessionInfo": { 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1", 
          "team": "red" 
        }, 
        { 
          "playerId": "player-2", 
          "team": "blue", 
          "accepted": false 
        } 
      ] 
    }, 
    "matchId": "848b5f1f-0460-488e-8631-2960934d13e5" 
  }
}

Accept Match Completed

{ 
  "version": "0", 
  "id": "b1990d3d-f737-4d6c-b150-af5ace8c35d3", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-08T20:43:14.621Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "tickets": [ 
      { 
        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-08T20:30:40.972Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1", 
            "team": "red" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "ticketId": "ticket-2", 
        "startTime": "2017-08-08T20:33:14.111Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-2", 
            "team": "blue" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "acceptance": "TimedOut", 
    "type": "AcceptMatchCompleted", 
    "gameSessionInfo": { 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1", 
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          "team": "red" 
        }, 
        { 
          "playerId": "player-2", 
          "team": "blue" 
        } 
      ] 
    }, 
    "matchId": "a0d9bd24-4695-4f12-876f-ea6386dd6dce" 
  }
}

Matchmaking Succeeded

{ 
  "version": "0", 
  "id": "5ccb6523-0566-412d-b63c-1569e00d023d", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-09T19:59:09.159Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "tickets": [ 
      { 
        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-09T19:58:59.277Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1", 
            "playerSessionId": "psess-6e7c13cf-10d6-4756-a53f-db7de782ed67", 
            "team": "red" 
          } 
        ] 
      }, 
      { 
        "ticketId": "ticket-2", 
        "startTime": "2017-08-09T19:59:08.663Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-2", 
            "playerSessionId": "psess-786b342f-9c94-44eb-bb9e-c1de46c472ce", 
            "team": "blue" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "type": "MatchmakingSucceeded", 
    "gameSessionInfo": { 
      "gameSessionArn": "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:gamesession/836cf48d-
bcb0-4a2c-bec1-9c456541352a", 
      "ipAddress": "192.168.1.1", 
      "port": 10777, 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1", 
          "playerSessionId": "psess-6e7c13cf-10d6-4756-a53f-db7de782ed67", 
          "team": "red" 
        }, 
        { 
          "playerId": "player-2", 
          "playerSessionId": "psess-786b342f-9c94-44eb-bb9e-c1de46c472ce", 

54



Amazon CloudWatch Events Guia do usuário
Eventos do Amazon GameLift 

          "team": "blue" 
        } 
      ] 
    }, 
    "matchId": "c0ec1a54-7fec-4b55-8583-76d67adb7754" 
  }
}

Matchmaking Timed Out

{ 
  "version": "0", 
  "id": "fe528a7d-46ad-4bdc-96cb-b094b5f6bf56", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-09T20:11:35.598Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "reason": "TimedOut", 
    "tickets": [ 
      { 
        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-09T20:01:35.305Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1", 
            "team": "red" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "ruleEvaluationMetrics": [ 
      { 
        "ruleName": "EvenSkill", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "EvenTeams", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "FastConnection", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "NoobSegregation", 
        "passedCount": 3, 
        "failedCount": 0 
      } 
    ], 
    "type": "MatchmakingTimedOut", 
    "message": "Removed from matchmaking due to timing out.", 
    "gameSessionInfo": { 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1", 
          "team": "red" 
        } 
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      ] 
    } 
  }
}

Matchmaking Cancelled

{ 
  "version": "0", 
  "id": "8d6f84da-5e15-4741-8d5c-5ac99091c27f", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-09T20:00:07.843Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "reason": "Cancelled", 
    "tickets": [ 
      { 
        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-09T19:59:26.118Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "ruleEvaluationMetrics": [ 
      { 
        "ruleName": "EvenSkill", 
        "passedCount": 0, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "EvenTeams", 
        "passedCount": 0, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "FastConnection", 
        "passedCount": 0, 
        "failedCount": 0 
      }, 
      { 
        "ruleName": "NoobSegregation", 
        "passedCount": 0, 
        "failedCount": 0 
      } 
    ], 
    "type": "MatchmakingCancelled", 
    "message": "Cancelled by request.", 
    "gameSessionInfo": { 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1" 
        } 
      ] 
    } 
  }
}
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Matchmaking Failed

{ 
  "version": "0", 
  "id": "025b55a4-41ac-4cf4-89d1-f2b3c6fd8f9d", 
  "detail-type": "GameLift Matchmaking Event", 
  "source": "aws.gamelift", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-08-16T18:41:09.970Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:gamelift:us-west-2:123456789012:matchmakingconfiguration/SampleConfiguration" 
  ], 
  "detail": { 
    "tickets": [ 
      { 
        "ticketId": "ticket-1", 
        "startTime": "2017-08-16T18:41:02.631Z", 
        "players": [ 
          { 
            "playerId": "player-1", 
            "team": "red" 
          } 
        ] 
      } 
    ], 
    "customEventData": "foo", 
    "type": "MatchmakingFailed", 
    "reason": "UNEXPECTED_ERROR", 
    "message": "An unexpected error was encountered during match placing.", 
    "gameSessionInfo": { 
      "players": [ 
        { 
          "playerId": "player-1", 
          "team": "red" 
        } 
      ] 
    }, 
    "matchId": "3ea83c13-218b-43a3-936e-135cc570cba7" 
  }
}

Eventos do AWS Glue
O formato para eventos do AWS Glue é o seguinte:

Execução bem-sucedida do trabalho

{ 
    "version":"0", 
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678", 
    "detail-type":"Glue Job State Change", 
    "source":"aws.glue", 
    "account":"123456789012", 
    "time":"2017-09-07T18:57:21Z", 
    "region":"us-west-2", 
    "resources":[], 
    "detail":{ 
        "jobName":"MyJob", 
        "severity":"INFO", 
        "state":"SUCCEEDED", 
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        "jobRunId":"jr_abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789", 
        "message":"Job run succeeded" 
    }
}

Falha na execução do trabalho

{ 
    "version":"0", 
    "id":"abcdef01-1234-5678-9abc-def012345678", 
    "detail-type":"Glue Job State Change", 
    "source":"aws.glue", 
    "account":"123456789012", 
    "time":"2017-09-07T06:02:03Z", 
    "region":"us-west-2", 
    "resources":[], 
    "detail":{ 
        "jobName":"MyJob", 
        "severity":"ERROR", 
        "state":"FAILED", 
        "jobRunId":"jr_0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef", 
        "message":"JobName:MyJob and 
 JobRunId:jr_0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef failed to 
 execute with exception Role arn:aws:iam::123456789012:role/Glue_Role should be given 
 assume role permissions for Glue Service." 
    }
}

Timeout (Tempo limite)

{ 
    "version":"0", 
    "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678", 
    "detail-type":"Glue Job State Change", 
    "source":"aws.glue", 
    "account":"123456789012", 
    "time":"2017-11-20T20:22:06Z", 
    "region":"us-east-1", 
    "resources":[], 
    "detail":{ 
        "jobName":"MyJob", 
        "severity":"WARN", 
        "state":"TIMEOUT", 
        "jobRunId":"jr_abc0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789def", 
        "message":"Job run timed out" 
    }
}

Execução da tarefa interrompida

{ 
   "version":"0", 
   "id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678", 
   "detail-type":"Glue Job State Change", 
   "source":"aws.glue", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2017-11-20T20:22:06Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[], 
   "detail":{ 
       "jobName":"MyJob", 
       "severity":"INFO", 
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       "state":"STOPPED", 
       "jobRunId":"jr_abc0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789def", 
       "message":"Job run stopped" 
    }
}

Crawler iniciado

{ 
   "version":"0", 
   "id":"05efe8a2-c309-6884-a41b-3508bcdc9695", 
   "detail-type":"Glue Crawler State Change", 
   "source":"aws.glue", 
   "account":"561226563745", 
   "time":"2017-11-11T01:09:46Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 

   ], 
   "detail":{ 
      "accountId":"561226563745", 
      "crawlerName":"S3toS3AcceptanceTestCrawlera470bd94-9e00-4518-8942-e80c8431c322", 
      "startTime":"2017-11-11T01:09:46Z", 
      "state":"Started", 
      "message":"Crawler Started" 
   }
}

Crawler bem-sucedido

{ 
   "version":"0", 
   "id":"3d675db5-59b9-6388-b8e8-e0a9b6d567a9", 
   "detail-type":"Glue Crawler State Change", 
   "source":"aws.glue", 
   "account":"561226563745", 
   "time":"2017-11-11T01:25:00Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 

   ], 
   "detail":{ 
      "tablesCreated":"0", 
      "warningMessage":"N/A", 
      "partitionsUpdated":"0", 
      "tablesUpdated":"0", 
      "message":"Crawler Succeeded", 
      "partitionsDeleted":"0", 
      "accountId":"561226563745", 
      "runningTime (sec)":"7", 
      "tablesDeleted":"0", 
      "crawlerName":"SchedulerTestCrawler51fb3a8b-1015-49f0-a969-ca126680b94b", 
      "completionDate":"2017-11-11T01:25:00Z", 
      "state":"Succeeded", 
      "partitionsCreated":"0", 
      "cloudWatchLogLink":"https://console.aws.amazon.com/
cloudwatch/home?region=us-east-1#logEventViewer:group=/aws-glue/
crawlers;stream=SchedulerTestCrawler51fb3a8b-1015-49f0-a969-ca126680b94b" 
   }
}

Falha de crawler
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{ 
   "version":"0", 
   "id":"f7965b59-470f-2e06-bb89-a8cebaabefac", 
   "detail-type":"Glue Crawler State Change", 
   "source":"aws.glue", 
   "account":"782104008917", 
   "time":"2017-10-20T05:10:08Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 

   ], 
   "detail":{ 
      "crawlerName":"test-crawler-notification", 
      "errorMessage":"Internal Service Exception", 
      "accountId":"1234", 
      "cloudWatchLogLink":"https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
east-1#logEventViewer:group=/aws-glue/crawlers;stream=test-crawler-notification", 
      "state":"Failed", 
      "message":"Crawler Failed" 
   }
}

A execução do trabalho no estado inicial

{ 
   "version":"0", 
   "id":"66fbc5e1-aac3-5e85-63d0-856ec669a050", 
   "detail-type":"Glue Job Run Status", 
   "source":"aws.glue", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2018-04-24T20:57:34Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[], 
   "detail":{ 
      "jobName":"MyJob", 
      "severity":"INFO", 
      "notificationCondition":{ 
         "NotifyDelayAfter":1.0 
      }, 
      "state":"STARTING", 
          "jobRunId":"jr_6aa58e7a3aa44e2e4c7db2c50e2f7396cb57901729e4b702dcb2cfbbeb3f7a86", 
      "message":"Job is in STARTING state", 
      "startedOn":"2018-04-24T20:55:47.941Z" 
   }
}

A execução do trabalho no estado em execução

{ 
   "version":"0", 
   "id":"66fbc5e1-aac3-5e85-63d0-856ec669a050", 
   "detail-type":"Glue Job Run Status", 
   "source":"aws.glue", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2018-04-24T20:57:34Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[], 
   "detail":{ 
      "jobName":"MyJob", 
      "severity":"INFO", 
      "notificationCondition":{ 
         "NotifyDelayAfter":1.0 
      }, 
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      "state":"RUNNING", 
    "jobRunId":"jr_6aa58e7a3aa44e2e4c7db2c50e2f7396cb57901729e4b702dcb2cfbbeb3f7a86", 
      "message":"Job is in RUNNING state", 
      "startedOn":"2018-04-24T20:55:47.941Z" 
   }
}

A execução do trabalho no estado parando

{ 
   "version":"0", 
   "id":"66fbc5e1-aac3-5e85-63d0-856ec669a050", 
   "detail-type":"Glue Job Run Status", 
   "source":"aws.glue", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2018-04-24T20:57:34Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[], 
   "detail":{ 
      "jobName":"MyJob", 
      "severity":"INFO", 
      "notificationCondition":{ 
         "NotifyDelayAfter":1.0 
      }, 
      "state":"STOPPING", 
    "jobRunId":"jr_6aa58e7a3aa44e2e4c7db2c50e2f7396cb57901729e4b702dcb2cfbbeb3f7a86", 
      "message":"Job is in STOPPING state", 
      "startedOn":"2018-04-24T20:55:47.941Z" 
   }
}

Alteração de estado de tabela do catálogo de dados AWS Glue

{ 
    "version": "0", 
    "id": "2617428d-715f-edef-70b8-d210da0317a0", 
    "detail-type": "Glue Data Catalog Table State Change", 
    "source": "aws.glue", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-01-16T18:16:01Z", 
    "region": "eu-west-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:glue:eu-west-1:123456789012:table/d1/t1" 
    ], 
    "detail": { 
        "databaseName": "d1", 
        "changedPartitions": [ 
            "[C.pdf, dir3]", 
            "[D.doc, dir4]" 
        ], 
        "typeOfChange": "BatchCreatePartition", 
        "tableName": "t1" 
    }
}

Alteração de estado de banco de dados do catálogo de dados AWS Glue

No exemplo a seguir, o typeofChange é CreateTable. Outros valores possíveis para este campo são
CreateDatabase e UpdateTable.

{ 
    "version": "0", 
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    "id": "60e7ddc2-a588-5328-220a-21c060f6c3f4", 
    "detail-type": "Glue Data Catalog Database State Change", 
    "source": "aws.glue", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2019-01-16T18:08:48Z", 
    "region": "eu-west-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:glue:eu-west-1:123456789012:table/d1/t1" 
    ], 
    "detail": { 
        "databaseName": "d1", 
        "typeOfChange": "CreateTable", 
        "changedTables": [ 
            "t1" 
        ] 
    }
}

Eventos do AWS Ground Station
Para obter informações sobre exemplos de eventos do AWS Ground Station, consulte Automatizar o AWS 
Ground Station com o CloudWatch Events no Manual do usuário do AWS Ground Station.

Eventos do Amazon GuardDuty
Para obter informações sobre exemplos de eventos do Amazon GuardDuty, consulte Monitorar o Amazon 
GuardDuty com o Amazon CloudWatch Events no Manual do usuário do Amazon GuardDuty.

Eventos do AWS Health
Para obter informações sobre exemplos de eventos do AWS Health, consulte Gerenciamento de eventos 
do AWS Health com o Amazon EventBridge no Guia do usuário do AWS Health.

Eventos do AWS KMS
Veja a seguir exemplos de eventos do AWS Key Management Service (AWS KMS). Para obter mais 
informações, consulte Eventos do AWS KMS no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management 
Service.

Rotação da CMK do KMS

O AWS KMS mudou automaticamente um material de chaves de CMK.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718", 
  "detail-type": "KMS CMK Rotation", 
  "source": "aws.kms", 
  "account": "111122223333", 
  "time": "2016-08-25T21:05:33Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
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  ], 
  "detail": { 
    "key-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
  }
}

Expiração do material de chave importado do KMS

O AWS KMS excluiu um material de chave expirado do CMK.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "9da9af57-9253-4406-87cb-7cc400e43465", 
  "detail-type": "KMS Imported Key Material Expiration", 
  "source": "aws.kms", 
  "account": "111122223333", 
  "time": "2016-08-22T20:12:19Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
  ], 
  "detail": { 
    "key-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
  }
}

Exclusão da CMK do KMS

O AWS KMS concluiu uma exclusão programada de CMK.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "e9ce3425-7d22-412a-a699-e7a5fc3fbc9a", 
  "detail-type": "KMS CMK Deletion", 
  "source": "aws.kms", 
  "account": "111122223333", 
  "time": "2016-08-19T03:23:45Z", 
  "region": "us-west-2", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
  ], 
  "detail": { 
    "key-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
  }
}

Eventos do Amazon Macie
Para ver exemplos de eventos gerados pelo Amazon Macie, consulte Esquema de eventos para 
descobertas do Amazon Macie.

Eventos de login do AWS Management Console
Veja a seguir um exemplo de um evento de login do AWS Management Console.

Para obter mais informações, consulte Eventos de login do AWS Management Console, no Guia do 
usuário do AWS CloudTrail.
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{ 
  "id": "6f87d04b-9f74-4f04-a780-7acf4b0a9b38", 
  "detail-type": "AWS Console Sign In via CloudTrail", 
  "source": "aws.signin", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2016-01-05T18:21:27Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": {  
      "eventVersion": "1.02", 
      "userIdentity": { 
            "type": "Root", 
            "principalId": "123456789012", 
            "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
            "accountId": "123456789012" 
            }, 
      "eventTime": "2016-01-05T18:21:27Z", 
      "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
      "eventName": "ConsoleLogin", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "sourceIPAddress": "0.0.0.0", 
      "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": { 
            "ConsoleLogin": "Success" 
            }, 
      "additionalEventData": { 
            "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
            "MobileVersion": "No", 
            "MFAUsed": "No" }, 
      "eventID": "324731c0-64b3-4421-b552-dfc3c27df4f6", 
      "eventType": "AwsConsoleSignIn" 
      }
}

Eventos do AWS OpsWorks Stacks
Veja a seguir exemplos de eventos do AWS OpsWorks Stacks.

Alteração de estado da instância do AWS OpsWorks Stacks

Indica uma alteração no estado de uma instância do AWS OpsWorks Stacks. Veja a seguir os estados de 
instância.

• booting
• connection_lost
• online
• pending
• rebooting
• requested
• running_setup
• setup_failed
• shutting_down
• start_failed
• stopping
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• stop_failed
• stopped
• terminating
• terminated

{ 
  "version": "0", 
  "id": "dc5fa8df-48f1-2108-b1b9-1fe5ebcf2296", 
  "detail-type": "OpsWorks Instance State Change", 
  "source": "aws.opsworks", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-01-25T11:12:23Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:opsworks:us-east-1:123456789012:instance/a648d98f-fdd8-4323-952a-a50z3e4z500z" 
  ], 
  "detail": { 
    "initiated_by": "user", 
    "hostname": "testing1", 
    "stack-id": "acd3df16-e859-4598-8414-377b12a902da", 
    "layer-ids": [ 
      "d1a0cb7f-c7e9-4a63-811c-976f0267b2c8" 
    ], 
    "instance-id": "a648d98f-fdd8-4323-952a-a50z3e4z500z", 
    "ec2-instance-id": "i-08b1c2b67aa292276", 
    "status": "requested" 
  }
}

O campo initiated_by só é preenchido quando a instância está nos estados requested,
terminating ou stopping. O campo initiated_by pode conter um dos seguintes valores.

• user – Um usuário solicitou a alteração de estado da instância usando a API ou o AWS Management 
Console.

• auto-scaling – O recurso de escalabilidade automática do AWS OpsWorks Stacks iniciou a alteração 
feita no estado da instância.

• auto-healing – O recurso de correção automática do AWS OpsWorks Stacks iniciou a alteração feita 
no estado da instância.

Alteração do estado do comando do AWS OpsWorks Stacks

Houve uma alteração no estado de um comando do AWS OpsWorks Stacks. Veja a seguir os estados de 
comando.

• expired - tempo de espera de um comando.
• failed - houve uma falha geral de comando.
• skipped: um comando foi ignorado porque a instância está em um estado diferente no AWS OpsWorks 

Stacks em relação ao estado no Amazon EC2.
• successful - um comando executado com êxito.
• superseded - Um comando foi ignorado porque ele aplicaria alterações de configuração que já foram 

aplicadas.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "96c778b6-a40e-c8c1-aafc-c9852a3a7b52", 
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  "detail-type": "OpsWorks Command State Change", 
  "source": "aws.opsworks", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-01-26T08:54:40Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:opsworks:us-east-1:123456789012:instance/a648d98f-fdd8-4323-952a-a50a3e4e500f" 
  ], 
  "detail": { 
    "command-id": "acc9f4f3-a3ec-4fab-b70f-c7d04e71e3ec", 
    "instance-id": "a648d98f-fdd8-4323-952a-a50a3e4e500f", 
    "type": "setup", 
    "status": "successful" 
  }
}

Alteração do estado de implantação do AWS OpsWorks Stacks

Houve uma alteração no estado de uma implantação do AWS OpsWorks Stacks. Veja a seguir os estados 
de implantação.

• running
• successful
• failed

{ 
  "version": "0", 
  "id": "b8230afa-60c7-f43f-b632-841c1cfb22ff", 
  "detail-type": "OpsWorks Deployment State Change", 
  "source": "aws.opsworks", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-01-25T11:15:48Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:opsworks:us-east-1:123456789012:instance/a648d98f-fdd8-4323-952a-a50a3e4e500f" 
  ], 
  "detail": { 
    "duration": 16, 
    "stack-id": "acd3df16-e859-4598-8414-377b12a902da", 
    "instance-ids": [ 
      "a648d98f-fdd8-4323-952a-a50a3e4e500f" 
    ], 
    "deployment-id": "606419dc-418e-489c-8531-bff9770fc346", 
    "command": "configure", 
    "status": "successful" 
  }
}

O campo duration só é preenchido quando uma implantação é concluída e mostra o tempo em 
segundos.

Alerta do AWS OpsWorks Stacks

Um erro de serviço do AWS OpsWorks Stacks foi reportado.

{ 
  "version": "0", 
  "id": "f99faa6f-0e27-e398-95bb-8f190806d275", 
  "detail-type": "OpsWorks Alert", 
  "source": "aws.opsworks", 
  "account": "123456789012", 
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  "time": "2018-01-20T16:51:29Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "stack-id": "2f48f2be-ac7d-4dd5-80bb-88375f94db7b", 
    "instance-id": "986efb74-69e8-4c6d-878e-5b77c054cbb0", 
    "type": "InstanceStop", 
    "message": "The shutdown of the instance timed out. Please try stopping it again." 
  }
}

Eventos do SageMaker
Para obter informações sobre exemplos de eventos do SageMaker, consulte Automatizar o SageMaker 
com o Amazon EventBridge no Guia do desenvolvedor do SageMaker

Eventos do AWS Security Hub
Para obter informações sobre exemplos de eventos do Security Hub, consulte Monitorar o AWS Security 
Hub com o Amazon CloudWatch Events no Manual do usuário do AWS Security Hub.

Eventos do AWS Server Migration Service
Veja a seguir exemplos dos eventos do AWS Server Migration Service.

Notificação de trabalhos de replicação excluídos

{ 
    "version": "0", 
    "id": "5630992d-92cd-439f-f2a8-92c8212aee24", 
    "detail-type": "Server Migration Job State Change", 
    "source": "aws.sms", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2018-02-07T22:30:11Z", 
    "region": "us-west-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:sms:us-west-1:123456789012:sms-job-21a64348" 
    ], 
    "detail": { 
        "state": "Deleted", 
        "replication-run-id": "N/A", 
        "replication-job-id": "sms-job-21a64348", 
        "version": "1.0" 
    }
}

Notificação de trabalhos de replicação concluídos

{ 
    "version": "0", 
    "id": "3f9c59cc-f941-522a-be6d-f08e44ff1715", 
    "detail-type": "Server Migration Job State Change", 
    "source": "aws.sms", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2018-02-07T22:54:00Z", 
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    "region": "us-west-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:sms:us-west-1:123456789012:sms-job-2ea64347", 
        "arn:aws:sms:us-west-1:123456789012:sms-job-2ea64347/sms-run-e1a64388" 
    ], 
    "detail": { 
        "state": "Completed", 
        "replication-run-id": "sms-run-e1a64388", 
        "replication-job-id": "sms-job-2ea64347", 
        "ami-id": "ami-746d6314", 
        "version": "1.0" 
    }
}

Eventos do AWS Systems Manager
Veja a seguir exemplos dos eventos do AWS Systems Manager. Para obter mais informações, consulte
Monitorar eventos do Systems Manager com o Amazon EventBridge no Manual do usuário do AWS 
Systems Manager.

Tipos de evento do Systems Manager
• Eventos do Automation do AWS Systems Manager (p. 68)
• Eventos do Change Calendar do AWS Systems Manager (p. 69)
• Eventos do Compliance do AWS Systems Manager (p. 70)
• Eventos de janelas de manutenção do AWS Systems Manager (p. 71)
• Eventos de armazenamento de parâmetro do AWS Systems Manager (p. 73)
• Eventos do Run Command do AWS Systems Manager (p. 74)
• Eventos do State Manager do AWS Systems Manager (p. 75)

Eventos do Automation do AWS Systems Manager
Notificação de alteração do status da etapa de automação

{ 
  "version": "0", 
  "id": "eeca120b-a321-433e-9635-dab369006a6b", 
  "detail-type": "EC2 Automation Step Status-change Notification", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2016-11-29T19:43:35Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:automation-
execution/333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c",  
    "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:automation-definition/runcommand1:1"], 
  "detail": { 
    "ExecutionId": "333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c", 
    "Definition": "runcommand1", 
    "DefinitionVersion": 1.0, 
    "Status": "Success", 
    "EndTime": "Nov 29, 2016 7:43:25 PM", 
    "StartTime": "Nov 29, 2016 7:43:23 PM", 
    "Time": 2630.0, 
    "StepName": "runFixedCmds", 
    "Action": "aws:runCommand" 
  }
}
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Notificação de alteração de status de execução de automação

{ 
  "version": "0", 
  "id": "d290ece9-1088-4383-9df6-cd5b4ac42b99", 
  "detail-type": "EC2 Automation Execution Status-change Notification", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2016-11-29T19:43:35Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": ["arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:automation-
execution/333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c",  
    "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:automation-definition/runcommand1:1"], 
  "detail": { 
    "ExecutionId": "333ba70b-2333-48db-b17e-a5e69c6f4d1c", 
    "Definition": "runcommand1", 
    "DefinitionVersion": 1.0, 
    "Status": "Success", 
    "StartTime": "Nov 29, 2016 7:43:20 PM", 
    "EndTime": "Nov 29, 2016 7:43:26 PM", 
    "Time": 5753.0, 
    "ExecutedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/userName" 
  }
}

Eventos do Change Calendar do AWS Systems 
Manager
Veja a seguir exemplos de eventos do Change Calendar do AWS Systems Manager.

Note

No momento, não são permitidas alterações de estado para calendários compartilhados de outras 
contas da AWS.

Calendário ABERTO

{ 
    "version": "0", 
    "id": "47a3f03a-f30d-1011-ac9a-du3bdEXAMPLE", 
    "detail-type": "Calendar State Change", 
    "source": "aws.ssm", 
    "account": "111222333444", 
    "time": "2020-09-19T18:00:07Z", 
    "region": "us-east-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:document/MyCalendar" 
    ], 
    "detail": { 
        "state": "OPEN", 
        "atTime": "2020-09-19T18:00:07Z", 
        "nextTransitionTime": "2020-10-11T18:00:07Z" 
    }
}

Calendário FECHADO

{ 
    "version": "0", 
    "id": "f30df03a-1011-ac9a-47a3-f761eEXAMPLE", 
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    "detail-type": "Calendar State Change", 
    "source": "aws.ssm", 
    "account": "111222333444", 
    "time": "2020-09-17T21:40:02Z", 
    "region": "us-east-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ssm:us-east-2:111222333444:document/MyCalendar" 
    ], 
    "detail": { 
        "state": "CLOSED", 
        "atTime": "2020-08-17T21:40:00Z", 
        "nextTransitionTime": "2020-09-19T18:00:07Z" 
    }
}

Eventos do Compliance do AWS Systems Manager
Veja a seguir exemplos dos eventos do Compliance do AWS Systems Manager.

Conformidade de associação

{ 
  "version": "0", 
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901", 
  "detail-type": "Configuration Compliance State Change", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-07-17T19:03:26Z", 
  "region": "us-west-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ssm:us-west-1:461348341421:managed-instance/i-01234567890abcdef" 
  ], 
  "detail": { 
    "last-runtime": "2017-01-01T10:10:10Z", 
    "compliance-status": "compliant", 
    "resource-type": "managed-instance", 
    "resource-id": "i-01234567890abcdef", 
    "compliance-type": "Association" 
  }
}

Não conformidade de associação

{ 
  "version": "0", 
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901", 
  "detail-type": "Configuration Compliance State Change", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-07-17T19:02:31Z", 
  "region": "us-west-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ssm:us-west-1:461348341421:managed-instance/i-01234567890abcdef" 
  ], 
  "detail": { 
    "last-runtime": "2017-01-01T10:10:10Z", 
    "compliance-status": "non_compliant", 
    "resource-type": "managed-instance", 
    "resource-id": "i-01234567890abcdef", 
    "compliance-type": "Association" 
  }
} 
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Conformidade de patch

{ 
  "version": "0", 
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901", 
  "detail-type": "Configuration Compliance State Change", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-07-17T19:03:26Z", 
  "region": "us-west-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ssm:us-west-1:461348341421:managed-instance/i-01234567890abcdef" 
  ], 
  "detail": { 
    "resource-type": "managed-instance", 
    "resource-id": "i-01234567890abcdef", 
    "compliance-status": "compliant", 
    "compliance-type": "Patch", 
    "patch-baseline-id": "PB789", 
    "severity": "critical" 
  }
}

Não conformidade de patch

{ 
  "version": "0", 
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901", 
  "detail-type": "Configuration Compliance State Change", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-07-17T19:02:31Z", 
  "region": "us-west-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ssm:us-west-1:461348341421:managed-instance/i-01234567890abcdef" 
  ], 
  "detail": { 
    "resource-type": "managed-instance", 
    "resource-id": "i-01234567890abcdef", 
    "compliance-status": "non_compliant", 
    "compliance-type": "Patch", 
    "patch-baseline-id": "PB789", 
    "severity": "critical" 
  }
}

Eventos de janelas de manutenção do AWS Systems 
Manager
Veja a seguir exemplos de eventos do Maintenance Windows do Systems Manager.

Registrar um destino

O outro valor de status válido é DEREGISTERED.

{ 
   "version":"0", 
   "id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab", 
   "detail-type":"Maintenance Window Target Registration Notification", 
   "source":"aws.ssm", 
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   "account":"012345678901", 
   "time":"2016-11-16T00:58:37Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ssm:us-west-2:001312665065:maintenancewindow/mw-0ed7251d3fcf6e0c2", 
      "arn:aws:ssm:us-west-2:001312665065:windowtarget/
e7265f13-3cc5-4f2f-97a9-7d3ca86c32a6" 
   ], 
   "detail":{ 
      "window-target-id":"e7265f13-3cc5-4f2f-97a9-7d3ca86c32a6", 
      "window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2", 
      "status":"REGISTERED" 
   }
}

Tipo de execução da janela

Os outros valores de status válidos são PENDING, IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED, TIMED_OUT e
SKIPPED_OVERLAPPING.

{ 
   "version":"0", 
   "id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab", 
   "detail-type":"Maintenance Window Execution State-change Notification", 
   "source":"aws.ssm", 
   "account":"012345678901", 
   "time":"2016-11-16T01:00:57Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ssm:us-west-2:0123456789ab:maintenancewindow/mw-123456789012345678" 
   ], 
   "detail":{ 
      "start-time":"2016-11-16T01:00:56.427Z", 
      "end-time":"2016-11-16T01:00:57.070Z", 
      "window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2", 
      "window-execution-id":"b60fb56e-776c-4e5c-84ee-123456789012", 
      "status":"TIMED_OUT" 
   }
}

Tipo de execução de tarefa

Os outros valores de status válidos são IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED e TIMED_OUT.

{ 
   "version":"0", 
   "id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab", 
   "detail-type":"Maintenance Window Task Execution State-change Notification", 
   "source":"aws.ssm", 
   "account":"012345678901", 
   "time":"2016-11-16T01:00:56Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ssm:us-west-2:0123456789ab:maintenancewindow/mw-123456789012345678" 
   ], 
   "detail":{ 
      "start-time":"2016-11-16T01:00:56.759Z", 
      "task-execution-id":"6417e808-7f35-4d1a-843f-123456789012", 
      "end-time":"2016-11-16T01:00:56.847Z", 
      "window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2", 
      "window-execution-id":"b60fb56e-776c-4e5c-84ee-123456789012", 
      "status":"TIMED_OUT" 
   }
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}

Destino de tarefa processada

Os outros valores de status válidos são IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED e TIMED_OUT.

{ 
   "version":"0", 
   "id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab", 
   "detail-type":"Maintenance Window Task Target Invocation State-change Notification", 
   "source":"aws.ssm", 
   "account":"012345678901", 
   "time":"2016-11-16T01:00:57Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ssm:us-west-2:0123456789ab:maintenancewindow/mw-123456789012345678" 
   ], 
   "detail":{ 
      "start-time":"2016-11-16T01:00:56.427Z", 
      "end-time":"2016-11-16T01:00:57.070Z", 
      "window-id":"mw-0ed7251d3fcf6e0c2", 
      "window-execution-id":"b60fb56e-776c-4e5c-84ee-123456789012", 
      "task-execution-id":"6417e808-7f35-4d1a-843f-123456789012", 
      "window-target-id":"e7265f13-3cc5-4f2f-97a9-123456789012", 
      "status":"TIMED_OUT", 
      "owner-information":"Owner" 
   }
}

Alteração do estado da janela

Os valores de status válidos são ENABLED e DISABLED.

{ 
   "version":"0", 
   "id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab", 
   "detail-type":"Maintenance Window State-change Notification", 
   "source":"aws.ssm", 
   "account":"012345678901", 
   "time":"2016-11-16T00:58:37Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ssm:us-west-2:0123456789ab:maintenancewindow/mw-123456789012345678" 
   ], 
   "detail":{ 
      "window-id":"mw-123456789012", 
      "status":"DISABLED" 
   }
}

Eventos de armazenamento de parâmetro do AWS 
Systems Manager
Veja a seguir exemplos dos eventos do Parameter Store do Systems Manager.

Criar parâmetro

{ 
  "version": "0", 
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  "id": "6a7e4feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703497718", 
  "detail-type": "Parameter Store Change", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-05-22T16:43:48Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/foo" 
  ], 
  "detail": { 
    "operation": "Create", 
    "name": "foo", 
    "type": "String", 
    "description": "Sample Parameter" 
  }
}

Atualizar parâmetro

{ 
  "version": "0", 
  "id": "9547ef2d-3b7e-4057-b6cb-5fdf09ee7c8f", 
  "detail-type": "Parameter Store Change", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-05-22T16:44:48Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/foo" 
  ], 
  "detail": { 
    "operation": "Update", 
    "name": "foo", 
    "type": "String", 
    "description": "Sample Parameter" 
  }
}

Excluir parâmetro

{ 
  "version": "0", 
  "id": "80e9b391-6a9b-413c-839a-453b528053af", 
  "detail-type": "Parameter Store Change", 
  "source": "aws.ssm", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2017-05-22T16:45:48Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [ 
    "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/foo" 
  ], 
  "detail": { 
    "operation": "Delete", 
    "name": "foo", 
    "type": "String", 
    "description": "Sample Parameter" 
  }
}

Eventos do Run Command do AWS Systems Manager
Notificação de alteração de status de comando de execução
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{ 
    "version": "0", 
    "id": "51c0891d-0e34-45b1-83d6-95db273d1602", 
    "detail-type": "EC2 Command Status-change Notification", 
    "source": "aws.ssm", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2016-07-10T21:51:32Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1111"], 
    "detail": { 
        "command-id": "e8d3c0e4-71f7-4491-898f-c9b35bee5f3b", 
        "document-name": "AWS-RunPowerShellScript", 
        "expire-after": "2016-07-14T22:01:30.049Z", 
        "parameters": { 
            "executionTimeout": ["3600"], 
            "commands": ["date"] 
        }, 
        "requested-date-time": "2016-07-10T21:51:30.049Z", 
        "status": "Success" 
    }
}

Notificação de alteração de status de invocação do comando de execução

{ 
    "version": "0", 
    "id": "4780e1b8-f56b-4de5-95f2-95db273d1602", 
    "detail-type": "EC2 Command Invocation Status-change Notification", 
    "source": "aws.ssm", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2016-07-10T21:51:32Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-abcd1111"], 
    "detail": { 
        "command-id": "e8d3c0e4-71f7-4491-898f-c9b35bee5f3b", 
        "document-name": "AWS-RunPowerShellScript", 
        "instance-id": "i-9bb89e2b", 
        "requested-date-time": "2016-07-10T21:51:30.049Z", 
        "status": "Success" 
    }
}

Eventos do State Manager do AWS Systems Manager
Alteração do estado da associação do State Manager

{ 
   "version":"0", 
   "id":"db839caf-6f6c-40af-9a48-25b2ae2b7774", 
   "detail-type":"EC2 State Manager Association State Change", 
   "source":"aws.ssm", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2017-05-16T23:01:10Z", 
   "region":"us-west-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ssm:us-west-1::document/AWS-RunPowerShellScript" 
   ], 
   "detail":{ 
      "association-id":"6e37940a-23ba-4ab0-9b96-5d0a1a05464f", 
      "document-name":"AWS-RunPowerShellScript", 
      "association-version":"1", 
      "document-version":"Optional.empty", 
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      "targets":"[{\"key\":\"InstanceIds\",\"values\":[\"i-12345678\"]}]", 
      "creation-date":"2017-02-13T17:22:54.458Z", 
      "last-successful-execution-date":"2017-05-16T23:00:01Z", 
      "last-execution-date":"2017-05-16T23:00:01Z", 
      "last-updated-date":"2017-02-13T17:22:54.458Z", 
      "status":"Success", 
      "association-status-aggregated-count":"{\"Success\":1}", 
      "schedule-expression":"cron(0 */30 * * * ? *)", 
      "association-cwe-version":"1.0" 
   }
}

Alteração do estado da associação da instância do State Manager

{ 
   "version":"0", 
   "id":"6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718", 
   "detail-type":"EC2 State Manager Instance Association State Change", 
   "source":"aws.ssm", 
   "account":"123456789012", 
   "time":"2017-02-23T15:23:48Z", 
   "region":"us-east-1", 
   "resources":[ 
      "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-12345678", 
      "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:document/my-custom-document" 
   ], 
   "detail":{ 
      "association-id":"34fcb7e0-9a14-4984-9989-0e04e3f60bd8", 
      "instance-id":"i-12345678", 
      "document-name":"my-custom-document", 
      "document-version":"1", 
      "targets":"[{\"key\":\"instanceids\",\"values\":[\"i-12345678\"]}]", 
      "creation-date":"2017-02-23T15:23:48Z", 
      "last-successful-execution-date":"2017-02-23T16:23:48Z", 
      "last-execution-date":"2017-02-23T16:23:48Z", 
      "status":"Success", 
      "detailed-status":"", 
      "error-code":"testErrorCode", 
      "execution-summary":"testExecutionSummary", 
      "output-url":"sampleurl", 
      "instance-association-cwe-version":"1" 
   }
}

Eventos do AWS Step Functions
Para ver exemplos de eventos do Step Functions, consulte Exemplos de eventos do Step Functions no
Guia do desenvolvedor do AWS Step Functions.

Eventos de alteração de tag nos recursos da AWS
Veja a seguir um exemplo de evento de tag.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "ffd8a6fe-32f8-ef66-c85c-111111111111", 
    "detail-type": "Tag Change on Resource", 
    "source": "aws.tag", 
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    "account": "123456789012", 
    "time": "2018-09-18T20:41:06Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-0000000aaaaaaaaaa" 
    ], 
    "detail": { 
        "changed-tag-keys": [ 
            "key2", 
            "key3" 
        ], 
        "service": "ec2", 
        "resource-type": "instance", 
        "version": 5, 
        "tags": { 
            "key4": "value4", 
            "key1": "value1", 
            "key2": "value2" 
        } 
    }
}

Eventos do AWS Trusted Advisor
Veja a seguir exemplos dos eventos do AWS Trusted Advisor. Para obter mais informações, consulte
Monitorar os resultados da verificação do Trusted Advisor com o Amazon CloudWatch Events no Manual 
do usuário do AWS Support.

Instâncias do Amazon EC2 com pouca utilização

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1234abcd-ab12-123a-123a-1234567890ab", 
  "detail-type": "Trusted Advisor Check Item Refresh Notification", 
  "source": "aws.trustedadvisor", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-01-12T20:07:49Z", 
  "region": "us-east-2", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "check-name": "Low Utilization Amazon EC2 Instances", 
    "check-item-detail": { 
      "Day 1": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 2": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 3": "0.1%  0.00MB", 
      "Region/AZ": "ca-central-1a", 
      "Estimated Monthly Savings": "$9.22", 
      "14-Day Average CPU Utilization": "0.1%", 
      "Day 14": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 13": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 12": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 11": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 10": "0.1%  0.00MB", 
      "14-Day Average Network I/O": "0.00MB", 
      "Number of Days Low Utilization": "14 days", 
      "Instance Type": "t2.micro", 
      "Instance ID": "i-01234567890abcdef", 
      "Day 8": "0.1%  0.00MB", 
      "Instance Name": null, 
      "Day 9": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 4": "0.1%  0.00MB", 
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      "Day 5": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 6": "0.1%  0.00MB", 
      "Day 7": "0.1%  0.00MB" 
    }, 
    "status": "WARN", 
    "resource_id": "arn:aws:ec2:ca-central-1:123456789012:instance/i-01234567890abcdef", 
    "uuid": "aa12345f-55c7-498e-b7ac-123456789012" 
  }
}

Otimização do Load Balancer

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1234abcd-ab12-123a-123a-1234567890ab", 
  "detail-type": "Trusted Advisor Check Item Refresh Notification", 
  "source": "aws.trustedadvisor", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-01-12T20:07:03Z", 
  "region": "us-east-2", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "check-name": "Load Balancer Optimization ", 
    "check-item-detail": { 
      "Instances in Zone a": "1", 
      "Status": "Yellow", 
      "Instances in Zone b": "0", 
      "# of Zones": "2", 
      "Region": "eu-central-1", 
      "Load Balancer Name": "my-load-balance", 
      "Instances in Zone e": null, 
      "Instances in Zone c": null, 
      "Reason": "Single AZ", 
      "Instances in Zone d": null 
    }, 
    "status": "WARN", 
    "resource_id": "arn:aws:elasticloadbalancing:eu-central-1:123456789012:loadbalancer/my-
load-balancer", 
    "uuid": "aa12345f-55c7-498e-b7ac-123456789012" 
  }
}

Exposed Access Keys

{ 
  "version": "0", 
  "id": "1234abcd-ab12-123a-123a-1234567890ab", 
  "detail-type": "Trusted Advisor Check Item Refresh Notification", 
  "source": "aws.trustedadvisor", 
  "account": "123456789012", 
  "time": "2018-01-12T19:38:24Z", 
  "region": "us-east-1", 
  "resources": [], 
  "detail": { 
    "check-name": "Exposed Access Keys", 
    "check-item-detail": { 
      "Case ID": "12345678-1234-1234-abcd-1234567890ab", 
      "Usage (USD per Day)": "0", 
      "User Name (IAM or Root)": "my-username", 
      "Deadline": "1440453299248", 
      "Access Key ID": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "Time Updated": "1440021299248", 
      "Fraud Type": "Exposed", 
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      "Location": "www.example.com" 
    }, 
    "status": "ERROR", 
    "resource_id": "", 
    "uuid": "aa12345f-55c7-498e-b7ac-123456789012" 
  }
}

Eventos de WorkSpaces
Para obter mais informações sobre os eventos do WorkSpaces, consulte Monitorar instâncias do 
WorkSpaces usando o CloudWatch Events no Guia de administração do Amazon WorkSpaces.

Eventos entregues pelo CloudTrail
Você também pode usar o CloudWatch Events com serviços que não emitem eventos e não estão listados 
nesta página. O AWS CloudTrail é um serviço que registra automaticamente eventos, como chamadas 
de API da AWS. É possível criar regras do CloudWatch Events que acionam as informações capturadas 
pelo CloudTrail. Para obter mais informações sobre o CloudTrail, consulte O que é o AWS CloudTrail?. 
Para obter mais informações sobre a criação de uma regra do CloudWatch Events que usa o CloudTrail, 
consulte Criar uma regra do CloudWatch Events que é acionada por uma chamada de API da AWS 
usando o AWS CloudTrail (p. 8).

Todos os eventos que são entregues pelo CloudTrail têm AWS API Call via CloudTrail como o 
valor para detail-type.

Algumas ocorrências na AWS podem ser relatadas ao CloudWatch Events pelo próprio serviço e pelo 
CloudTrail, mas de diferentes formas. Por exemplo, uma chamada de API do Amazon EC2 que inicia ou 
termina uma instância gera eventos disponíveis para o CloudWatch Events pelo CloudTrail. No entanto, as 
alterações do estado da instância do Amazon EC2 de “em execução” para “terminando”, por exemplo, são 
eventos do CloudWatch Events.

Veja a seguir o exemplo de um evento entregue pelo CloudTrail. O evento foi gerado por uma chamada de 
API da AWS para o Amazon S3 para criar um bucket.

{ 
    "version": "0", 
    "id": "36eb8523-97d0-4518-b33d-ee3579ff19f0", 
    "detail-type": "AWS API Call via CloudTrail", 
    "source": "aws.s3", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2016-02-20T01:09:13Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.03", 
        "userIdentity": { 
            "type": "Root", 
            "principalId": "123456789012", 
            "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root", 
            "accountId": "123456789012", 
            "sessionContext": { 
                "attributes": { 
                    "mfaAuthenticated": "false", 
                    "creationDate": "2016-02-20T01:05:59Z" 
                } 
            } 
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        }, 
        "eventTime": "2016-02-20T01:09:13Z", 
        "eventSource": "s3.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateBucket", 
        "awsRegion": "us-east-1", 
        "sourceIPAddress": "100.100.100.100", 
        "userAgent": "[S3Console/0.4]", 
        "requestParameters": { 
            "bucketName": "bucket-test-iad" 
        }, 
        "responseElements": null, 
        "requestID": "9D767BCC3B4E7487", 
        "eventID": "24ba271e-d595-4e66-a7fd-9c16cbf8abae", 
        "eventType": "AwsApiCall" 
    }
}

Além disso, os eventos de chamada de API da AWS com mais de 256 KB não são compatíveis. Para 
obter mais informações sobre as chamadas de API usadas como gatilhos para regras, consulte Serviços 
compatíveis com o histórico de eventos do CloudTrail.
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Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Você pode configurar sua conta da AWS para enviar eventos a outras contas da AWS ou para receber 
eventos de outras contas. Isso pode ser útil se as contas pertencerem à mesma organização ou 
pertencerem a organizações parceiras ou com relacionamento similar.

Se você configurar sua conta para enviar ou receber eventos, poderá especificar quais contas individuais 
da AWS poderão enviar eventos ou receberão eventos da sua. Se usar o recurso do AWS Organizations, 
você poderá especificar uma organização e conceder acesso a todas as contas nessa organização. 
Para obter mais informações, consulte O que é o AWS Organizations no Manual do usuário do AWS 
Organizations.

O processo geral é o seguinte:

• Na conta destinatária, edite as permissões no barramento de eventos padrão para permitir que as contas 
da AWS especificadas, uma organização ou todas as contas da AWS para enviar eventos à conta 
destinatária.

• Na conta remetente, configure uma ou mais regras que têm o barramento de eventos padrão da conta 
destinatária como destino.

Se a conta remetente tiver permissões para enviar eventos porque ela é parte de uma organização da 
AWS que tem permissões, a conta remetente também deverá ter uma função do IAM com políticas que 
permitam que ela envie eventos para a conta destinatária. Se você usar o AWS Management Console 
para criar a regra que aponta para a conta destinatária, isso será feito automaticamente. Se usar a AWS 
CLI, você deverá criar a função manualmente.

• Na conta destinatária, configure uma ou mais regras que correspondam aos eventos oriundos da conta 
remetente.

A região da AWS em que a conta destinatária adiciona permissões para o barramento de eventos padrão 
deve ser a mesma região em que a conta remetente cria a regra para enviar eventos para a conta 
destinatária.

Os eventos enviados de uma conta para outra são cobrados na conta de envio como eventos 
personalizados. A conta de recebimento não é cobrada. Para obter mais informações, consulte Amazon 
CloudWatch Pricing (Definição de preços do Amazon CloudWatch).

Se uma conta destinatária puder definir uma regra que envia eventos recebidos de uma conta remetente 
para uma terceira conta, esses eventos não serão enviados para a terceira conta.
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Habilitar sua conta da AWS para receber eventos 
de outras contas da AWS

Para receber eventos de outras contas ou organizações, primeiro você deve editar as permissões no
barramento de eventos padrão da conta. O barramento de eventos padrão aceita eventos de serviços da 
AWS, outras contas autorizadas da AWS e chamadas de PutEvents.

Ao editar as permissões no barramento de eventos padrão para conceder permissão a outras contas da 
AWS, você poderá especificar as contas pelo ID da conta ou pelo ID da organização. Outra possibilidade é 
optar por receber eventos de todas as contas da AWS.

Warning

Se você optar por receber eventos de todas as contas da AWS, tenha cuidado para criar regras 
que correspondam somente aos eventos a serem recebidos de outras contas. Para criar regras 
mais seguras, certifique-se de que o padrão de evento para cada regra contenha um campo
Account com os IDs de uma ou mais contas das quais receber eventos. As regras que têm um 
padrão de evento contendo um campo Conta não correspondem aos eventos enviados de contas 
que não estão listadas no campo Account. Para obter mais informações, consulte Padrões de 
eventos no CloudWatch Events (p. 37).

Como habilitar sua conta para receber eventos de outras contas da AWS usando o console

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Barramentos de eventos, Adicionar permissão.
3. Escolha AWS Account (Conta da AWS) ou Organization (Organização).

Se você escolher AWS Account (Conta da AWS), insira o ID da conta da AWS com 12 dígitos da qual 
deseja receber eventos. Para receber eventos de todas as outras contas da AWS, escolha Todas(*).

Se você selecionar Organization (Organização), selecione My organization (Minha organização)
para conceder permissões para todas as contas na organização da qual a conta atual é membro. Ou 
selecione Another organization (Outra organização) e insira o ID da organização dessa organização. 
Você deve incluir o prefixo o- quando digitar o ID da organização.

4. Escolha Adicionar.
5. Você pode repetir essas etapas para adicionar outras contas ou organizações.

Para habilitar sua conta para receber eventos de outras contas da AWS usando a AWS CLI

1. Para habilitar uma conta da AWS específica para enviar eventos, execute o seguinte comando:

aws events put-permission --action events:PutEvents --statement-id MySid --
principal SenderAccountID

Para habilitar uma organização da AWS para enviar eventos, execute o seguinte comando:

aws events put-permission --action events:PutEvents --statement-id MySid 
                  --principal \* --condition '{"Type" : "StringEquals", "Key": 
 "aws:PrincipalOrgID", "Value": "SenderOrganizationID"}'

Para habilitar todas as outras conta da AWS para enviar eventos, execute o seguinte comando:

aws events put-permission --action events:PutEvents --statement-id MySid --principal \*
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Você pode executar aws events put-permission várias vezes para conceder permissões para 
contas individuais da AWS e organizações, mas não poderá especificar uma conta individual e uma 
organização em um único comando.

2. Depois de definir as permissões para seu barramento de eventos padrão, você terá a opção de usar o 
comando describe-event-bus para verificar as permissões.

aws events describe-event-bus

Enviar eventos para outra conta da AWS
Para enviar eventos para outra conta, configure uma regra do CloudWatch Events que tenha o barramento 
de eventos padrão de outra conta da AWS como destino. O barramento de eventos padrão da conta 
destinatária também deve ser configurado para receber eventos da sua conta.

Para enviar eventos da sua conta para outra conta da AWS usando o console

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Event Source (Origem do evento), selecione Event Pattern (Padrão do evento). Em seguida, 

selecione o nome do serviço e os tipos de evento a serem enviados para a outra conta.
4. Escolha Adicionar destino.
5. Em Target (Destino), selecione Event bus in another AWS account (Barramento de eventos em outra 

conta da AWS). Em Account ID (ID da conta), insira o ID de 12 dígitos da conta da AWS para a qual 
você enviará eventos.

6. Será necessária uma função do IAM quando essa conta remetente tiver permissões para enviar 
eventos, porque a conta destinatária concedeu permissões para toda a organização.

• Para criar uma função do IAM automaticamente, escolha Create a new role for this specific resource 
(Criar nova função para este recurso específico).

• Ou selecione Use existing role (Usar função existente). Escolha uma função que já tenha 
permissões suficientes para chamar a compilação. O CloudWatch Events não concede permissões 
adicionais para a função selecionada.

7. Na parte inferior da página, escolha Configurar detalhes.
8. Digite um nome e uma descrição para a regra e escolha Criar regra .

Para enviar eventos para outra conta da AWS usando a AWS CLI

1. Se a conta remetente tiver permissões para enviar eventos porque ela é parte de uma organização 
da AWS para a qual a conta destinatária concedeu permissões, a conta remetente também deverá ter 
uma função com políticas que permitam que ela envie eventos para a conta destinatária. Esta etapa 
explica como criar essa função.

Se a conta remetente recebeu permissão para enviar eventos por meio de seu ID da conta da AWS, e 
não por meio de uma organização, esta etapa é opcional. Você pode prosseguir para a etapa 2.

a. Se a conta remetente recebeu permissões por meio de uma organização, crie a função do IAM 
necessária. Primeiro, crie um arquivo chamado assume-role-policy-document.json, com 
o seguinte conteúdo:

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "events.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

b. Para criar a função, insira o seguinte comando:

$ aws iam create-role \
--profile sender \
--role-name event-delivery-role \
--assume-role-policy-document file://assume-role-policy-document.json 

c. Crie um arquivo chamado permission-policy.json com o seguinte conteúdo:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:PutEvents" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:events:us-east-1:${receiver_account_id}:event-bus/default" 
      ] 
    } 
  ]
}

d. Insira o seguinte comando para anexar esta política à função:

$ aws iam put-role-policy \
--profile sender \
--role-name event-delivery-role \
--policy-name EventBusDeliveryRolePolicy
--policy-document file://permission-policy.json 

2. Use o comando put-rule para criar uma regra que corresponda aos tipos de evento a enviar para a 
outra conta.

3. Adicione o barramento de eventos padrão da outra conta como o destino da regra.

Se a conta remetente recebeu permissões para enviar eventos por meio de seu ID da conta, 
especificar uma função não é necessário. Execute o seguinte comando:

aws events put-targets --rule NameOfRuleMatchingEventsToSend --targets 
 "Id"="MyId","Arn"="arn:aws:events:region:$ReceiverAccountID:event-bus/default"

Se a conta remetente recebeu permissões para enviar eventos por meio de sua organização, 
especifique uma função, como no exemplo a seguir:

aws events put-targets --rule NameOfRuleMatchingEventsToSend --targets 
 "Id"="MyId","Arn"="arn:aws:events:region:$ReceiverAccountID:event-bus/
default","RoleArn"="arn:aws:iam:${sender_account_id}:role/event-delivery-role"
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Escrever regras que correspondam a eventos de 
outra conta da AWS

Se a sua conta for configurada para receber eventos de outras contas da AWS, você poderá gravar regras 
que correspondam a esses eventos. Defina o evento padrão da regra para corresponder aos eventos que 
você está recebendo de outra conta.

A não ser que você especifique account no padrão de evento de uma regra, qualquer uma das regras 
da conta, nova ou existente, que corresponda a eventos recebidos de outras contas é disparada com 
base nesses eventos. Se você estiver recebendo eventos de outra conta e quiser que uma regra dispare 
somente naquele padrão de evento gerado da sua própria conta, adicione account e especifique seu 
próprio ID de conta para o padrão de evento da regra.

Se você configurar sua conta da AWS para aceitar eventos de todas as contas da AWS, recomendamos 
que adicione account a cada regra do CloudWatch Events na sua conta. Isso evita que regras na sua 
conta acionem eventos de contas da AWS desconhecidas. Quando você especifica o campo account na 
regra, pode especificar os IDs de conta de mais de uma conta da AWS no campo.

Para que uma regra seja acionada em um evento correspondente de qualquer conta da AWS à qual você 
concedeu permissões, não especifique * no campo account da regra. Isso não corresponderia a nenhum 
evento, porque * nunca é exibido no campo account de um evento. Em vez disso, basta omitir o campo
account da regra.

Para escrever uma regra que corresponda eventos de outra conta usando o console

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. No painel de navegação, escolha Eventos, Criar regra.
3. Em Origem do evento, selecione Padrão do evento. Em seguida, selecione o nome do serviço e os 

tipos de evento devem corresponder à regra.
4. Próximo de Visualização do padrão de evento, escolha Editar.
5. Na janela de edição, adicione uma linha Account especificando a correspondência entre as contas 

da AWS que enviam este evento de acordo com a regra. Por exemplo, se a janela de edição 
originalmente mostra o seguinte:

{ 
  "source": [ 
    "aws.ec2" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "EBS Volume Notification" 
  ]
}

Adicione o conteúdo a seguir para fazer com que a regra corresponda às notificações de volume do 
EBS enviadas pelas contas 123456789012 e 111122223333 da AWS:

{ 
  "account": [ 
    "123456789012","111122223333" 
  ], 
  "source": [ 
    "aws.ec2" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "EBS Volume Notification" 
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  ]
}

6. Depois de editar o evento padrão, escolha Salvar.
7. Conclua a criação da regra como de costume, configurando um ou mais destinos na sua conta.

Para escrever uma regra que corresponda a eventos de outra conta da AWS usando a AWS CLI

• Use o comando put-rule. No campo Account no padrão de evento da regra, especifique as outras 
contas da AWS que correspondam à regra. A seguinte regra de exemplo corresponde a alterações no 
estado da instância do Amazon EC2 nas contas 123456789012 e 111122223333 da AWS:

aws events put-rule --name "EC2InstanceStateChanges" --event-pattern "{\"account\":
["123456789012", "111122223333"],\"source\":[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 
 Instance State-change Notification\"]}"  --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/
MyRoleForThisRule"

Migrar uma relação remetente/receptor para usar o 
AWS Organizations

Se tiver uma conta de remetente com permissões concedidas diretamente para o ID da conta e agora 
quiser revogar essas permissões e conceder acesso à conta de envio dando permissões para uma 
organização, você deverá realizar algumas etapas adicionais. Essas etapas garantem que os eventos 
da conta de remetente ainda possam acessar a conta de receptor. Isso acontece porque as contas que 
recebem permissão para enviar eventos por meio de uma organização também devem usar uma função 
do IAM para fazer isso.

Para adicionar as permissões necessárias para migrar uma relação remetente/receptor

1. Na conta de remetente, crie uma função do IAM com políticas que permitam enviar eventos para a 
conta de receptor.

a. Crie um arquivo chamado assume-role-policy-document.json com o seguinte conteúdo:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "events.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

b. Para criar a função do IAM, insira o seguinte comando:

$ aws iam create-role \
--profile sender \
--role-name event-delivery-role \
--assume-role-policy-document file://assume-role-policy-document.json 

c. Crie um arquivo chamado permission-policy.json com o seguinte conteúdo:
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "events:PutEvents" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:events:us-east-1:${receiver_account_id}:event-bus/default" 
      ] 
    } 
  ]
}

d. Insira o seguinte comando para anexar esta política à função:

$ aws iam put-role-policy \
--profile sender \
--role-name event-delivery-role \
--policy-name EventBusDeliveryRolePolicy
--policy-document file://permission-policy.json 

2. Edite todas as regras existentes na conta de remetente que tenha o barramento de evento padrão 
da conta de receptor como um destino. Edite a regra adicionando a função criada na etapa 1 para as 
informações de destino. Use o seguinte comando:

aws events put-targets --rule Rulename --targets 
 "Id"="MyID","Arn"="arn:aws:events:region:$ReceiverAccountID:event-bus/
default","RoleArn"="arn:aws:iam:${sender_account_id}:role/event-delivery-role"

3. Na conta de receptor, execute o seguinte comando para conceder permissões às contas na 
organização para enviar eventos à conta de receptor:

aws events put-permission --action events:PutEvents --statement-id Sid-For-Organization
 --principal \* --condition '{"Type" : "StringEquals", "Key": "aws:PrincipalOrgID", 
 "Value": "SenderOrganizationID"}'

Também revogue as permissões concedidas originalmente de maneira direta à conta de remetente:

aws events remove-permission --statement-id Sid-for-SenderAccount
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Inclusão de eventos com PutEvents
Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

A ação PutEvents envia vários eventos para o CloudWatch Events em uma única solicitação. Para obter 
mais informações, consulte PutEvents na Referência da API do Amazon CloudWatch Events e put-events
na Referência de comandos da AWS CLI.

Cada solicitação PutEvents pode oferecer suporte a um número limitado de entradas. Para obter mais 
informações, consulte Cotas do CloudWatch Events (p. 113). A operação PutEvents tenta processar 
todas as entradas na ordem natural da solicitação. Cada evento tem um ID exclusivo que é atribuído pelo 
CloudWatch Events após a chamada de PutEvents.

O exemplo de código Java a seguir envia dois eventos idênticos para o CloudWatch Events:

PutEventsRequestEntry requestEntry = new PutEventsRequestEntry() 
        .withTime(new Date()) 
        .withSource("com.mycompany.myapp") 
        .withDetailType("myDetailType") 
        .withResources("resource1", "resource2") 
        .withDetail("{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }");

PutEventsRequest request = new PutEventsRequest() 
        .withEntries(requestEntry, requestEntry);

PutEventsResult result = awsEventsClient.putEvents(request);

for (PutEventsResultEntry resultEntry : result.getEntries()) { 
    if (resultEntry.getEventId() != null) { 
        System.out.println("Event Id: " + resultEntry.getEventId()); 
    } else { 
        System.out.println("Injection failed with Error Code: " + 
 resultEntry.getErrorCode()); 
    }
}

O resultado de PutEvents inclui uma matriz de entradas de resposta. Cada entrada na matriz de resposta 
se correlaciona diretamente com uma entrada na matriz usando a ordenação natural, do início ao fim da 
solicitação e da resposta. A matriz Entries de resposta sempre inclui o mesmo número de entradas que 
a solicitação.

Tratamento de falhas ao usar PutEvents
Por padrão, a falha de entradas individuais em uma solicitação não interrompe o processamento de 
entradas subsequentes na solicitação. Isso significa que uma matriz de entradas de resposta inclui 
entradas processadas com êxito e sem êxito. Você deve detectar entradas processadas sem êxito e incluí-
las em uma chamada subsequente.
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As entradas de resultado bem-sucedidas incluem o valor de ID, e as entradas de resultado malsucedidas 
incluem os valores ErrorCode e ErrorMessage. O ErrorCode parâmetro reflete o tipo de erro. O
ErrorMessage fornece informações mais detalhadas sobre o erro. O exemplo a seguir tem três entradas 
de resultado de uma solicitação PutEvents. Ocorreu falha na segunda entrada e isso foi refletido na 
resposta.

Exemplo: sintaxe da resposta a PutEvents

{ 
    "FailedEntryCount": 1,  
    "Entries": [ 
        { 
            "EventId": "11710aed-b79e-4468-a20b-bb3c0c3b4860" 
        }, 
        {   "ErrorCode": "InternalFailure", 
            "ErrorMessage": "Internal Service Failure" 
        },  
            "EventId": "d804d26a-88db-4b66-9eaf-9a11c708ae82" 
        } 
    ]
}

As entradas que foram processadas com êxito podem ser incluídas nas solicitações PutEvents
subsequentes. Primeiro, verifique o parâmetro FailedRecordCount no PutEventsResult para 
confirmar se há registros com falha na solicitação. Se a resposta for sim, cada Entry com um ErrorCode
que não seja nulo deverá ser adicionada a uma solicitação posterior. Para obter um exemplo desse tipo de 
handler, consulte o seguinte código.

Exemplo: manipulador de falhas PutEvents

PutEventsRequestEntry requestEntry = new PutEventsRequestEntry() 
        .withTime(new Date()) 
        .withSource("com.mycompany.myapp") 
        .withDetailType("myDetailType") 
        .withResources("resource1", "resource2") 
        .withDetail("{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }");

List<PutEventsRequestEntry> putEventsRequestEntryList = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 3; i++) { 
    putEventsRequestEntryList.add(requestEntry);
}

PutEventsRequest putEventsRequest = new PutEventsRequest();
putEventsRequest.withEntries(putEventsRequestEntryList);
PutEventsResult putEventsResult = awsEventsClient.putEvents(putEventsRequest);

while (putEventsResult.getFailedEntryCount() > 0) { 
    final List<PutEventsRequestEntry> failedEntriesList = new ArrayList<>(); 
    final List<PutEventsResultEntry> PutEventsResultEntryList = 
 putEventsResult.getEntries(); 
    for (int i = 0; i < PutEventsResultEntryList.size(); i++) { 
        final PutEventsRequestEntry putEventsRequestEntry = 
 putEventsRequestEntryList.get(i); 
        final PutEventsResultEntry putEventsResultEntry = PutEventsResultEntryList.get(i); 
        if (putEventsResultEntry.getErrorCode() != null) { 
            failedEntriesList.add(putEventsRequestEntry); 
        } 
    } 
    putEventsRequestEntryList = failedEntriesList; 
    putEventsRequest.setEntries(putEventsRequestEntryList); 
    putEventsResult = awsEventsClient.putEvents(putEventsRequest); 
    }
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Como enviar eventos usando AWS CLI
Você pode usar AWS CLI para enviar eventos personalizados. O exemplo a seguir coloca um evento 
personalizado no CloudWatch Events:

aws events put-events \
--entries '[{"Time": "2016-01-14T01:02:03Z", "Source": "com.mycompany.myapp", "Resources": 
 ["resource1", "resource2"], "DetailType": "myDetailType", "Detail": "{ \"key1\": 
 \"value1\", \"key2\": \"value2\" }"}]'

Você também pode criar um arquivo, por exemplo entries.json, como o seguinte:

[ 
  { 
    "Time": "2016-01-14T01:02:03Z", 
    "Source": "com.mycompany.myapp", 
    "Resources": [ 
      "resource1", 
      "resource2" 
    ], 
    "DetailType": "myDetailType", 
    "Detail": "{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }" 
  }
]

Você pode usar o AWS CLI para ler as entradas desse arquivo e enviar eventos. Em um prompt de 
comando, digite:

aws events put-events --entries file://entries.json

Cálculo de tamanhos de entradas de evento 
PutEvents

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

É possível injetar eventos personalizados no CloudWatch Events usando a ação PutEvents. É possível 
injetar vários eventos usando a ação PutEvents, desde que o tamanho total da entrada seja menos 
de 256 KB. Você pode calcular o tamanho da entrada de evento antecipadamente, seguindo as etapas 
abaixo. Em seguida, você pode agrupar várias entradas de eventos em uma solicitação para maior 
eficiência.

Note

A restrição de tamanho é imposta na entrada. Mesmo que a entrada seja menor do que a 
restrição de tamanho, isso não significa que o evento no CloudWatch Events também seja menor 
do que esse tamanho. Ao contrário, o tamanho do evento é sempre maior do que o tamanho da 
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entrada devido aos caracteres e chaves necessários da representação JSON do evento. Para 
obter mais informações, consulte Padrões de eventos no CloudWatch Events (p. 37).

O tamanho de PutEventsRequestEntry é calculado da seguinte forma:

• Se o parâmetro Time for especificado, ele será medido como 14 bytes.
• Os parâmetros Source e DetailType são medidos como o número de bytes para seus formulários 

codificados UTF-8.
• Se o parâmetro Detail for especificado, ele será medido como o número de bytes para seu formato 

codificado UTF-8.
• Se o parâmetro Resources for especificado, cada entrada será medida como o número de bytes para 

seus formulários codificados UTF-8.

O código Java de exemplo a seguir calcula o tamanho de um determinado objeto
PutEventsRequestEntry:

int getSize(PutEventsRequestEntry entry) { 
    int size = 0; 
    if (entry.getTime() != null) { 
        size += 14; 
    } 
    size += entry.getSource().getBytes(StandardCharsets.UTF_8).length; 
    size += entry.getDetailType().getBytes(StandardCharsets.UTF_8).length; 
    if (entry.getDetail() != null) { 
        size += entry.getDetail().getBytes(StandardCharsets.UTF_8).length; 
    } 
    if (entry.getResources() != null) { 
        for (String resource : entry.getResources()) { 
            if (resource != null) { 
                size += resource.getBytes(StandardCharsets.UTF_8).length; 
            } 
        } 
    } 
    return size;
}
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Usar o CloudWatch Events com 
endpoints da VPC de interface

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Se você usar a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para hospedar os recursos da AWS, poderá 
estabelecer uma conexão privada entre a VPC e o CloudWatch Events. Você pode usar essa conexão 
para permitir que o CloudWatch Events se comunique com os seus recursos na VPC sem passar pela 
Internet pública.

A Amazon VPC é um serviço da AWS que você pode usar para executar os recursos da AWS em 
uma rede virtual definida por você. Com a VPC, você tem controle sobre as configurações de rede, 
como o intervalo de endereços IP, sub-redes, tabelas de rotas e gateways de rede. Para conectar 
a VPC ao CloudWatch Events, defina um endpoint da VPC de interface para o CloudWatch Events. 
Esse tipo de endpoint permite que você conecte a VPC aos serviços da AWS. O endpoint fornece uma 
conectividade confiável e escalável ao CloudWatch Events sem a necessidade de um gateway da Internet, 
de uma instância de conversão de endereço de rede (NAT) ou de uma conexão VPN. Para obter mais 
informações, consulte O que é a Amazon VPC? no Manual do usuário da Amazon VPC.

Os VPC endpoints de interface são desenvolvidos pelo AWS PrivateLink, uma tecnologia da AWS permite 
a comunicação privada entre os serviços da AWS usando uma interface de rede elástica com endereços IP 
privados. Para obter mais informações, consulte Novidade – AWS PrivateLink para serviços da AWS.

As etapas a seguir são para usuários da Amazon VPC. Para obter mais informações, consulte Conceitos 
básicos no Guia do usuário da Amazon VPC.

Availability
No momento, o CloudWatch Events oferece suporte a endpoints da VPC nas seguintes regiões:

• US East (Ohio)
• US East (N. Virginia)
• US West (N. California)
• US West (Oregon)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asia Pacific (Singapore)
• Asia Pacific (Sydney)
• Asia Pacific (Tokyo)
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• Canada (Central)
• Europe (Frankfurt)
• Europe (Ireland)
• Europe (London)
• Europe (Paris)
• América do Sul (São Paulo)

Criar um endpoint da VPC para o CloudWatch 
Events

Para começar a usar o CloudWatch Events na VPC, crie um endpoint da VPC de interface para o 
CloudWatch Events. O nome do serviço a ser escolhido é com.amazonaws.Região.events. Para obter 
mais informações, consulte Criar um endpoint de interface no Guia do usuário da Amazon VPC.

Você não precisa alterar as configurações do CloudWatch Events. O CloudWatch Events chama outros 
serviços da AWS usando endpoints públicos ou privados da VPC de interface, o que estiver em uso. Por 
exemplo, ao criar um endpoint da VPC de interface para o CloudWatch Events, se você já tiver uma regra 
do CloudWatch Events que envia notificações para o Amazon SNS quando ela é acionada, as notificações 
começarão a ser enviadas por meio do endpoint da VPC de interface.

Controlar o acesso ao endpoint da VPC do 
CloudWatch Events

Uma política de VPC endpoint é uma política de recursos do IAM que você anexa a um endpoint quando 
cria ou modifica o endpoint. Se você não anexar uma política quando criar um endpoint, anexaremos uma 
política padrão que permita o acesso total ao serviço. Uma política de endpoint não substitui políticas de 
usuário do IAM nem políticas de serviço específicas. É uma política separada para controlar o acesso do 
endpoint ao serviço especificado.

Políticas de endpoint devem ser gravadas em formato JSON.

Para obter mais informações, consulte Controlar o acesso a serviços com VPC endpoints no Guia do 
usuário da Amazon VPC.

Veja a seguir um exemplo de uma política de endpoint do CloudWatch Events. Esta política permite que os 
usuários se conectem ao CloudWatch Events por meio da VPC para enviar eventos ao CloudWatch Events 
e impede que outras ações do CloudWatch Events sejam executadas.

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "PutOnly", 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "events:PutEvents" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}
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Para modificar a política do endpoint da VPC do CloudWatch Events

1. Abra o console da Amazon VPC em https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. No painel de navegação, selecione Endpoints.
3. Se você ainda não tiver criado o endpoint para o CloudWatch Events, escolha Create Endpoint (Criar 

endpoint). Em seguida, selecione com.amazonaws.Região.events e selecione Create endpoint (Criar 
endpoint).

4. Selecione o endpoint com.amazonaws.Região.events e selecione a guia Policy (Política) na metade 
inferior da tela.

5. Selecione Edit policy (Editar política) e faça as alterações na política.
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Monitoramento do uso com métricas 
do CloudWatch

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

O CloudWatch Events envia métricas ao Amazon CloudWatch a cada minuto.

Métricas do CloudWatch Events
O namespace AWS/Events inclui as métricas a seguir.

Todas essas métricas usam Contagem como unidade; portanto, Sum e SampleCount são as estatísticas 
mais úteis.

Métrica Descrição

DeadLetterInvocationsMede o número de vezes em que um destino de uma regra não é chamado 
em resposta a um evento. Inclui as chamadas que causariam o acionamento 
da mesma regra novamente, resultando em um loop infinito.

Dimensões válidas: RuleName

Unidade: contagem

Invocations Mede o número de vezes que um destino é chamado para uma regra em 
resposta a um evento. Isso inclui chamadas bem-sucedidas e com falha, mas 
não inclui tentativas acumuladas ou repetidas até que elas apresentem falha 
permanentemente. Não inclui DeadLetterInvocations.

Note

O CloudWatch Events enviará essa métrica para o CloudWatch 
somente se tiver um valor diferente de zero.

Dimensões válidas: RuleName

Unidade: contagem

FailedInvocations Mede o número de chamadas que apresentaram falha permanentemente. 
Não inclui as chamadas que foram repetidas ou que tiveram êxito após uma 
tentativa repetida. Também não considera as falhas de chamadas que são 
consideradas em DeadLetterInvocations.

Dimensões válidas: RuleName

Unidade: contagem
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Métrica Descrição

TriggeredRules Mede o número de regras acionadas que correspondem a qualquer evento.

Dimensões válidas: RuleName

Unidade: contagem

MatchedEvents Mede o número de eventos que correspondem a qualquer regra.

Dimensões válidas: nenhuma

Unidade: contagem

ThrottledRules Mede o número de regras acionadas que estão sendo acumuladas.

Dimensões válidas: RuleName

Unidade: contagem

Dimensões para métricas do CloudWatch Events
As métricas do CloudWatch Events têm uma dimensão, que é relacionada a seguir.

Dimensão Descrição

RuleName Filtra as métricas disponíveis pelo nome da regra.
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Regras gerenciadas do Amazon 
CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Outros serviços da AWS podem criar e gerenciar regras do CloudWatch Events na conta da AWS 
necessárias para determinadas funções nesses serviços. Elas são chamadas de regras gerenciadas.

Quando um serviço cria uma regra gerenciada, ele também pode criar uma política do IAM que concede 
permissões a esse serviço para criar a regra. As políticas do IAM criadas dessa forma têm um escopo 
limitado com permissões no nível do recurso para permitir a criação apenas das regras necessárias.

Exclua regras gerenciadas usando a opção Force delete (Forçar exclusão). Só faça isso se você tiver 
certeza de que outros serviços não precisam mais da regra. Do contrário, excluir uma regra gerenciada faz 
os recursos que dependem dela deixar de funcionar.
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Como usar o CloudWatch Events 
com um AWS SDK

Os kits de desenvolvimento de software (SDKs) da AWS estão disponíveis para muitas linguagens de 
programação populares. Cada SDK fornece uma API, exemplos de código e documentação que facilitam a 
criação de aplicações em seu idioma preferido pelos desenvolvedores.

Documentação do SDK Exemplos de código

AWS SDK for C++ Exemplos de código AWS SDK for C++

AWS SDK for Go Exemplos de código AWS SDK for Go

AWS SDK for Java Exemplos de código AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript Exemplos de código AWS SDK for JavaScript

AWS SDK para Kotlin Exemplos de código AWS SDK para Kotlin

AWS SDK for .NET Exemplos de código AWS SDK for .NET

AWS SDK for PHP Exemplos de código AWS SDK for PHP

AWS SDK for Python (Boto3) Exemplos de código AWS SDK for Python (Boto3)

AWS SDK for Ruby Exemplos de código AWS SDK for Ruby

AWS SDK para Rust Exemplos de código AWS SDK para Rust

AWS SDK for Swift Exemplos de código AWS SDK for Swift

Para obter exemplos específicos do CloudWatch Events, consulte Exemplos de código para o CloudWatch 
Events usando AWS SDKs (p. 99).

Exemplo de disponibilidade

Você não consegue encontrar o que precisa? Solicite um código de exemplo no link Forneça 
comentários na parte inferior desta página.
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Exemplos de código para o 
CloudWatch Events usando AWS 
SDKs

Os exemplos de código a seguir mostram como usar o CloudWatch Events com um AWS kit de 
desenvolvimento de software (SDK).

Ações são trechos de código que mostram como chamar funções de serviço individuais.

Para obter uma lista completa dos Guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte
Como usar o CloudWatch Events com um AWS SDK (p. 98). Este tópico também inclui informações sobre 
como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Exemplos de código
• Ações para o CloudWatch Events usando AWS SDKs (p. 99)

• Adicionar um destino usando um AWS SDK (p. 99)
• Criar uma regra agendada do CloudWatch Events usando um AWS SDK (p. 102)
• Enviar eventos do CloudWatch Events usando um AWS SDK (p. 104)

Ações para o CloudWatch Events usando AWS 
SDKs

Os exemplos de código a seguir demonstram como executar ações individuais do CloudWatch Events com 
AWS SDKs. Estes trechos chamam a CloudWatch Events API e não devem ser executados isoladamente. 
Cada exemplo inclui um link para o GitHub, onde você pode encontrar instruções sobre como configurar e 
executar o código no contexto.

Os exemplos a seguir incluem apenas as ações mais usadas. Para obter uma lista completa, consulte a
Referência de API do Amazon CloudWatch Events.

Exemplos
• Adicionar um destino usando um AWS SDK (p. 99)
• Criar uma regra agendada do CloudWatch Events usando um AWS SDK (p. 102)
• Enviar eventos do CloudWatch Events usando um AWS SDK (p. 104)

Adicionar um destino usando um AWS SDK
Os exemplos de código a seguir mostram como adicionar um destino a um evento do Amazon CloudWatch 
Events.

Java

SDK para Java 2.x
Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.
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    public static void putCWTargets(CloudWatchEventsClient cwe, String ruleName, 
 String functionArn, String targetId ) { 

        try { 
            Target target = Target.builder() 
                .arn(functionArn) 
                .id(targetId) 
                .build(); 

            PutTargetsRequest request = PutTargetsRequest.builder() 
                .targets(target) 
                .rule(ruleName) 
                .build(); 

            cwe.putTargets(request); 
            System.out.printf( 
                "Successfully created CloudWatch events target for rule %s", 
                ruleName); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Para os detalhes da API, consulte PutTargets na Referência da API do AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.

Crie o cliente em um módulo separado e exporte-o.

import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchEventsClient({ region: DEFAULT_REGION });

Importe o SDK e os módulos do cliente e chame a API.

import { PutTargetsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  const command = new PutTargetsCommand({ 
    // The name of the Amazon CloudWatch Events rule. 
    Rule: process.env.CLOUDWATCH_EVENTS_RULE, 

    // The targets to add to the rule. 
    Targets: [ 
      { 
        Arn: process.env.CLOUDWATCH_EVENTS_TARGET_ARN, 
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        // The ID of the target. Choose a unique ID for each target. 
        Id: process.env.CLOUDWATCH_EVENTS_TARGET_ID, 
      }, 
    ], 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• Para obter mais informações, consulte o AWS SDK for JavaScript Guia do desenvolvedor.
• Para os detalhes da API, consulte PutTargets na AWS SDK for JavaScript Referência de API.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatchEvents service object
var cwevents = new AWS.CloudWatchEvents({apiVersion: '2015-10-07'});

var params = { 
  Rule: 'DEMO_EVENT', 
  Targets: [ 
    { 
      Arn: 'LAMBDA_FUNCTION_ARN', 
      Id: 'myCloudWatchEventsTarget', 
    } 
  ]
};

cwevents.putTargets(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS SDK for JavaScript.
• Para os detalhes da API, consulte PutTargets na AWS SDK for JavaScript Referência de API.

Para obter uma lista completa dos Guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte
Como usar o CloudWatch Events com um AWS SDK (p. 98). Este tópico também inclui informações sobre 
como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.
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Criar uma regra agendada do CloudWatch Events 
usando um AWS SDK
Os exemplos de código a seguir mostram como criar uma regra agendada do Amazon CloudWatch Events.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.

    public static void putCWRule(CloudWatchEventsClient cwe, String ruleName, 
 String roleArn) { 

        try { 
            PutRuleRequest request = PutRuleRequest.builder() 
                .name(ruleName) 
                .roleArn(roleArn) 
                .scheduleExpression("rate(5 minutes)") 
                .state(RuleState.ENABLED) 
                .build(); 

            PutRuleResponse response = cwe.putRule(request); 
            System.out.printf( 
                    "Successfully created CloudWatch events rule %s with arn %s", 
                    roleArn, response.ruleArn()); 

        } catch ( 
            CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Para os detalhes da API, consulte PutRule na Referência da API do AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.

Crie o cliente em um módulo separado e exporte-o.

import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchEventsClient({ region: DEFAULT_REGION });

Importe o SDK e os módulos do cliente e chame a API.
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import { PutRuleCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  // Request parameters for PutRule. 
  // https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/
API_PutRule.html#API_PutRule_RequestParameters 
  const command = new PutRuleCommand({ 
    Name: process.env.CLOUDWATCH_EVENTS_RULE, 

    // The event pattern for the rule. 
    //  Example: {"source": ["my.app"]} 
    EventPattern: process.env.CLOUDWATCH_EVENTS_RULE_PATTERN, 

    // The state of the rule. Valid values: ENABLED, DISABLED 
    State: "ENABLED", 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• Para obter mais informações, consulte o AWS SDK for JavaScript Guia do desenvolvedor.
• Para os detalhes da API, consulte PutRule na Referência da API do AWS SDK for JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)
Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatchEvents service object
var cwevents = new AWS.CloudWatchEvents({apiVersion: '2015-10-07'});

var params = { 
  Name: 'DEMO_EVENT', 
  RoleArn: 'IAM_ROLE_ARN', 
  ScheduleExpression: 'rate(5 minutes)', 
  State: 'ENABLED'
};

cwevents.putRule(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data.RuleArn); 
  }
});

• Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS SDK for JavaScript.
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• Para os detalhes da API, consulte PutRule na Referência da API do AWS SDK for JavaScript.

Para obter uma lista completa dos Guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte
Como usar o CloudWatch Events com um AWS SDK (p. 98). Este tópico também inclui informações sobre 
como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.

Enviar eventos do CloudWatch Events usando um 
AWS SDK
Os exemplos de código a seguir mostram como enviar eventos do Amazon CloudWatch Events.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.

    public static void putCWEvents(CloudWatchEventsClient cwe, String resourceArn ) 
 { 
        try { 

            final String EVENT_DETAILS = 
                "{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }"; 

            PutEventsRequestEntry requestEntry = PutEventsRequestEntry.builder() 
                .detail(EVENT_DETAILS) 
                .detailType("sampleSubmitted") 
                .resources(resourceArn) 
                .source("aws-sdk-java-cloudwatch-example") 
                .build(); 

            PutEventsRequest request = PutEventsRequest.builder() 
                .entries(requestEntry) 
                .build(); 

            cwe.putEvents(request); 
            System.out.println("Successfully put CloudWatch event"); 

        } catch (CloudWatchException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Para os detalhes da API, consulte PutEvents na Referência da API do AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.
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Crie o cliente em um módulo separado e exporte-o.

import { CloudWatchEventsClient } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { DEFAULT_REGION } from "libs/utils/util-aws-sdk.js";

export const client = new CloudWatchEventsClient({ region: DEFAULT_REGION });

Importe o SDK e os módulos do cliente e chame a API.

import { PutEventsCommand } from "@aws-sdk/client-cloudwatch-events";
import { client } from "../libs/client.js";

const run = async () => { 
  const command = new PutEventsCommand({ 
    // The list of events to send to Amazon CloudWatch Events. 
    Entries: [ 
      { 
        // The name of the application or service that is sending the event. 
        Source: "my.app", 

        // The name of the event that is being sent. 
        DetailType: "My Custom Event", 

        // The data that is sent with the event. 
        Detail: JSON.stringify({ timeOfEvent: new Date().toISOString() }), 
      }, 
    ], 
  }); 

  try { 
    return await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

export default run();

• Para obter mais informações, consulte o AWS SDK for JavaScript Guia do desenvolvedor.
• Para os detalhes da API, consulte PutEvents na Referência da API do AWS SDK for JavaScript.

SDK para JavaScript (v2)

Note

Há mais no GitHub. Encontre o exemplo completo e saiba como configurar e executar no
AWS Code Examples Repository.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create CloudWatchEvents service object
var cwevents = new AWS.CloudWatchEvents({apiVersion: '2015-10-07'});

var params = { 
  Entries: [ 
    { 
      Detail: '{ \"key1\": \"value1\", \"key2\": \"value2\" }', 
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      DetailType: 'appRequestSubmitted', 
      Resources: [ 
        'RESOURCE_ARN', 
      ], 
      Source: 'com.company.app' 
    } 
  ]
};

cwevents.putEvents(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data.Entries); 
  }
});

• Para obter mais informações, consulte o Guia do desenvolvedor do AWS SDK for JavaScript.
• Para os detalhes da API, consulte PutEvents na Referência da API do AWS SDK for JavaScript.

Para obter uma lista completa dos Guias do desenvolvedor do AWS SDK e exemplos de código, consulte
Como usar o CloudWatch Events com um AWS SDK (p. 98). Este tópico também inclui informações sobre 
como começar e detalhes sobre versões anteriores do SDK.
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Segurança do Amazon CloudWatch 
Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Para obter informações sobre a segurança do CloudWatch Events, consulte Segurança no Amazon 
EventBridge.
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Etiquetar recursos do Amazon 
CloudWatch Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Uma tag é um rótulo de atributo personalizado que você ou a AWS atribui a um recurso da AWS. Cada tag 
tem duas partes:

• Uma chave de tag (por exemplo CostCenter, Environment ou Project). Chaves de tag fazem 
distinção entre maiúsculas e minúsculas.

• Um campo opcional conhecido como um valor de tag (por exemplo, 111122223333 ou Production). 
Omitir o valor da tag é o mesmo que usar uma string vazia. Como chaves de tag, os valores das tags 
diferenciam maiúsculas de minúsculas.

As tags ajudam você a fazer o seguinte:

• Identificar e organizar seus recursos da AWS. Muitos serviços da AWS oferecem suporte à marcação 
para que você possa atribuir a mesma tag a recursos de diferentes serviços para indicar que os recursos 
estão relacionados. Por exemplo, é possível atribuir a mesma tag a uma regra do CloudWatch Events 
que você atribui a uma instância do EC2.

• Monitorar seus custos da AWS. Você pode ativar essas tags no painel do AWS Billing and Cost 
Management. A AWS usa as tags para categorizar seus custos e entregar um relatório mensal de 
alocação de custos para você. Para obter mais informações, consulte  Usar tags de alocação de custos 
no Guia do usuário do AWS Billing.

As seções a seguir apresentam mais informações sobre tags para o CloudWatch Events.

Recursos compatíveis com o CloudWatch Events
Os recursos a seguir no CloudWatch Events permitem a marcação:

• Regras

Para obter informações sobre como adicionar e gerenciar tags, consulte Gerenciamento de tags (p. 108).

Gerenciamento de tags
As tags consistem nas propriedades Key e Value em um recurso. Você pode usar o console do 
CloudWatch, a AWS CLI ou a API do CloudWatch Events para adicionar, editar ou excluir os valores 
dessas propriedades. Para obter informações sobre como trabalhar com tags, consulte o seguinte:
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• TagResource, UntagResource e ListTagsForResource na Referência da API do Amazon CloudWatch 
Events

• tag-resource, untag-resource e list-tags-for-resource na Referência da CLI do Amazon CloudWatch
• Trabalhar com o editor de tags no Manual do usuário do Resource Groups

Convenções de nomenclatura e uso de tags
As seguintes convenções básicas de uso e nomenclatura se aplicam ao uso de tags com recursos do 
CloudWatch Events:

• Cada recurso pode ter um máximo de 50 tags.
• Em todos os recursos, cada chave de tag deve ser exclusiva e pode ter apenas um valor.
• O comprimento máximo da chave da tag é de 128 caracteres Unicode em UTF-8.
• O comprimento máximo do valor da tag é de 256 caracteres Unicode em UTF-8.
• Os caracteres permitidos são letras, números, espaços representáveis em UTF-8, além dos seguintes 

caracteres: . : + = @ _ / - (hífen).
• As chaves e os valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas. Como melhor prática, decida-se 

sobre uma estratégia para letras maiúsculas em tags e implemente-a de forma consistente em todos os 
tipos de recursos. Por exemplo, decida se deseja usar Costcenter, costcenter ou CostCenter e 
use a mesma convenção para todas as tags. Evite usar tags semelhantes com tratamento do tamanho 
de letra inconsistente.

• O prefixo aws: é proibido em tags, pois ele é reservado para uso pela AWS. Você não pode editar 
nem excluir chaves nem valores de etiquetas com esse prefixo. As tags com esse prefixo não são 
descontadas de suas tags por cota de recursos.
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Registrar chamadas de API do 
Amazon CloudWatch Events com o 
AWS CloudTrail

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

O Amazon CloudWatch Events é integrado ao AWS CloudTrail, um serviço que fornece um registro das 
ações realizadas por um usuário, uma função ou um serviço da AWS no CloudWatch Events. O CloudTrail 
captura chamadas de API realizadas por sua conta da AWS ou em nome dela. As chamadas capturadas 
incluem as chamadas do console do CloudWatch e as chamadas de código para as operações de API do 
CloudWatch Events. Se você criar uma trilha, poderá habilitar a entrega contínua de eventos do CloudTrail 
em um bucket do Amazon S3, incluindo eventos do CloudWatch Events. Se você não configurar uma trilha, 
ainda poderá visualizar os eventos mais recentes no console do CloudTrail em Event history (Histórico de 
eventos). Usando as informações coletadas pelo CloudTrail, é possível determinar a solicitação feita para 
o CloudWatch Events, o endereço IP no qual a solicitação foi feita, quem fez a solicitação e quando ela foi 
feita, além de detalhes adicionais.

Para saber mais sobre o CloudTrail, incluindo como configurá-lo e ativá-lo, consulte o Guia do usuário do 
AWS CloudTrail.

Tópicos
• Informações do CloudWatch Events no CloudTrail (p. 110)
• Exemplo: entradas do arquivo de log do CloudWatch Events (p. 111)

Informações do CloudWatch Events no CloudTrail
O CloudTrail é habilitado em sua conta da AWS quando ela é criada. Quando a atividade do evento 
compatível ocorrer no CloudWatch Events, ela será registrada em um evento do CloudTrail juntamente 
com outros eventos de serviços da AWS no Event history (Histórico de eventos). Você pode visualizar, 
pesquisar e baixar eventos recentes em sua conta da AWS. Para obter mais informações, consulte Como 
visualizar eventos com o histórico de eventos do CloudTrail.

Para obter um registro de eventos em andamento na sua conta da AWS, incluindo eventos do CloudWatch 
Events, crie uma trilha. Uma trilha permite que o CloudTrail entregue arquivos de log a um bucket do 
Amazon S3. Por padrão, quando você cria uma trilha no console, ela é aplicada a todas as regiões da 
AWS. A trilha registra em log eventos de todas as regiões na partição da AWS e entrega os arquivos de 
log para o bucket do Amazon S3 especificado por você. Além disso, é possível configurar outros serviços 
da AWS para analisar mais ainda mais e agir com base nos dados de eventos coletados nos logs do 
CloudTrail. Para obter mais informações, consulte:

• Visão geral da criação de uma trilha
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• Serviços e integrações compatíveis com o CloudTrail
• Configurar notificações do Amazon SNS para o CloudTrail
• Receber arquivos de log do CloudTrail de várias regiões e receber arquivos de log do CloudTrail de 

várias contas

O CloudWatch Events é compatível com as seguintes ações como eventos nos arquivos de log do 
CloudTrail:

• DeleteRule
• DescribeEventBus
• DescribeRule
• DisableRule
• EnableRule
• ListRuleNamesByTarget
• ListRules
• ListTargetsByRule
• PutPermission
• PutRule
• PutTargets
• RemoveTargets
• TestEventPattern

Cada entrada de log ou evento contém informações sobre quem gerou a solicitação. As informações de 
identidade ajudam a determinar:

• Se a solicitação foi feita com credenciais de usuário raiz ou do (IAM).
• Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias de uma função ou de um usuário 

federado.
• Se a solicitação foi feita por outro serviço da AWS.

Para obter mais informações, consulte o Elemento userIdentity do CloudTrail.

Exemplo: entradas do arquivo de log do 
CloudWatch Events

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos como arquivos de log a um bucket do 
Amazon S3 especificado. Os arquivos de log do CloudTrail contêm uma ou mais entradas de log. Um 
evento representa uma única solicitação de qualquer fonte e inclui informações sobre a ação solicitada, a 
data e a hora da ação, os parâmetros de solicitação e assim por diante. Os arquivos de log do CloudTrail 
não são um rastreamento de pilha ordenada de chamadas de API pública. Dessa forma, eles não são 
exibidos em uma ordem específica.

A entrada do arquivo de log do CloudTrail a seguir mostra que um usuário chamou a ação PutRule do 
CloudWatch Events.

{ 
         "eventVersion":"1.03", 
         "userIdentity":{ 

111

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_DeleteRule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_DescribeRule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_DescribeRule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_DisableRule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_EnableRule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_ListRuleNamesByTarget.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_ListRules.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_ListTargetsByRule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_PutPermission.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_PutRule.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_PutTargets.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_RemoveTargets.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchEvents/latest/APIReference/API_TestEventPattern.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


Amazon CloudWatch Events Guia do usuário
Exemplo: entradas do arquivo de log do CloudWatch Events

            "type":"Root", 
            "principalId":"123456789012", 
            "arn":"arn:aws:iam::123456789012:root", 
            "accountId":"123456789012", 
            "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "sessionContext":{ 
               "attributes":{ 
                  "mfaAuthenticated":"false", 
                  "creationDate":"2015-11-17T23:56:15Z" 
               } 
            } 
         }, 
         "eventTime":"2015-11-18T00:11:28Z", 
         "eventSource":"events.amazonaws.com", 
         "eventName":"PutRule", 
         "awsRegion":"us-east-1", 
         "sourceIPAddress":"AWS Internal", 
         "userAgent":"AWS CloudWatch Console", 
         "requestParameters":{ 
            "description":"", 
            "name":"cttest2", 
            "state":"ENABLED", 
            "eventPattern":"{\"source\":[\"aws.ec2\"],\"detail-type\":[\"EC2 Instance 
 State-change Notification\"]}", 
            "scheduleExpression":"" 
         }, 
         "responseElements":{ 
            "ruleArn":"arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/cttest2" 
         }, 
         "requestID":"e9caf887-8d88-11e5-a331-3332aa445952", 
         "eventID":"49d14f36-6450-44a5-a501-b0fdcdfaeb98", 
         "eventType":"AwsApiCall", 
         "apiVersion":"2015-10-07", 
         "recipientAccountId":"123456789012"
}
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Cotas do CloudWatch Events
Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Para obter informações sobre as service quotas do CloudWatch Events e do EventBridge, consulte Cotas 
do Amazon EventBridge.

Para mais informações, consulte:

• Amazon EventBridge
• Service quotas do EventBridge
• Referência da API do Amazon EventBridge

113

https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/index.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/cloudwatch-limits-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/cloudwatch-limits-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/index.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/cloudwatch-limits-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/Welcome.html


Amazon CloudWatch Events Guia do usuário
Minha regra foi acionada, mas a 

função do Lambda não foi chamada

Solucionar problemas do CloudWatch 
Events

Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

Você pode usar as etapas desta seção para solucionar problemas do CloudWatch Events.

Tópicos
• Minha regra foi acionada, mas a função do Lambda não foi chamada (p. 114)
• Eu acabei de criar/modificar uma regra, mas ela não corresponde a um evento de teste (p. 115)
• Minha regra não é acionada no momento especificado na ScheduleExpression (p. 116)
• Minha regra não foi acionada no momento que eu esperava (p. 116)
• Minha regra corresponde a chamadas de API do IAM, mas minha regra não foi acionada (p. 117)
• Minha regra não está funcionando porque a função do IAM associada à regra é ignorada quando a 

regra é acionada (p. 117)
• Eu criei uma regra com um EventPattern que deve corresponder a um recurso, mas não vejo todos os 

eventos que correspondem à regra (p. 117)
• Houve atraso na entrega do meu evento no destino (p. 117)
• Alguns eventos nunca foram entregues em meu destino (p. 118)
• Minha regra foi acionada mais de uma vez em resposta a um evento. Que garantia o CloudWatch 

Events oferece de que acionará regras ou entregará eventos nos destinos? (p. 118)
• Como evitar Loops infinitos (p. 118)
• Os eventos não são entregues na fila de destino do Amazon SQS (p. 118)
• Minha regra está sendo acionada, mas eu não vejo nenhuma mensagem publicada no meu tópico do 

Amazon SNS (p. 119)
• Meu tópico do Amazon SNS ainda tem permissões para o CloudWatch Events, mesmo depois de eu 

ter excluído a regra associada ao tópico do Amazon SNS (p. 120)
• Quais chaves de condição do IAM eu posso usar com o CloudWatch Events (p. 120)
• Como é possível saber quando as regras do CloudWatch Events são violadas (p. 120)

Minha regra foi acionada, mas a função do Lambda 
não foi chamada

Verifique se você tem as permissões corretas definidas para a função do Lambda. Execute o seguinte 
comando usando a AWS CLI (substitua o nome da função pela sua função e use a região da AWS na qual 
sua função se encontra):

aws lambda get-policy --function-name MyFunction --region us-east-1
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ela não corresponde a um evento de teste

Você deve ver uma saída semelhante a:

{ 
    "Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\", 
    \"Statement\":[ 
        {\"Condition\":{\"ArnLike\":{\"AWS:SourceArn\":\"arn:aws:events:us-
east-1:123456789012:rule/MyRule\"}}, 
        \"Action\":\"lambda:InvokeFunction\", 
        \"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:MyFunction\", 
        \"Effect\":\"Allow\", 
        \"Principal\":{\"Service\":\"events.amazonaws.com\"}, 
        \"Sid\":\"MyId\"} 
    ], 
    \"Id\":\"default\"}"
}

Se você vir o seguinte:

A client error (ResourceNotFoundException) occurred when calling the GetPolicy operation: 
 The resource you requested does not exist.

Ou se vir a saída, mas não conseguir localizar events.amazonaws.com como uma entidade confiável na 
política, execute o seguinte comando:

aws lambda add-permission \
--function-name MyFunction \
--statement-id MyId \
--action 'lambda:InvokeFunction' \
--principal events.amazonaws.com \
--source-arn arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/MyRule

Note

Se a política estiver incorreta, você também poderá removê-la e adicioná-la novamente à regra 
para fazer a edição no console do CloudWatch Events. O console do CloudWatch Events definirá 
as permissões corretas no destino.
Se você estiver usando uma versão ou um alias específico do Lambda, deverá incluir o parâmetro
--qualifier nos comandos aws lambda get-policy e aws lambda add-permission.

aws lambda add-permission \
--function-name MyFunction \
--statement-id MyId \
--action 'lambda:InvokeFunction' \
--principal events.amazonaws.com \
--source-arn arn:aws:events:us-east-1:123456789012:rule/MyRule
--qualifier alias or version

Outro motivo pelo qual a função do Lambda não seria acionada é se a política que você vir ao executar
get-policy contiver um campo SourceAccount. A configuração SourceAccount impede que os 
eventos do CloudWatch invoquem a função.

Eu acabei de criar/modificar uma regra, mas ela 
não corresponde a um evento de teste

Quando você fizer uma alteração em uma regra ou em seus destinos, os futuros eventos poderão não 
começar imediatamente ou parar a correspondência com regras novas ou atualizadas. Permita um curto 
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período para que as alterações entrem em vigor. Se, depois de um curto período, ainda não houver 
correspondência dos eventos, você também poderá conferir as métricas do CloudWatch para sua regra, 
como TriggeredRules, Invocations e FailedInvocations para obter depuração adicional. Para 
obter mais informações sobre essas métricas, consulte Métricas e dimensões do Amazon CloudWatch 
Events no Manual do usuário do Amazon CloudWatch.

Se a regra for acionada por um evento de um serviço da AWS, você também poderá usar a ação
TestEventPattern para testar o padrão de eventos de sua regra com um evento de teste e garantir 
que o evento padrão da regra esteja definido corretamente. Para obter mais informações, consulte
TestEventPattern na Referência da API do Amazon CloudWatch Events.

Minha regra não é acionada no momento 
especificado na ScheduleExpression

ScheduleExpressions estão em UTC. Verifique se você definiu o agendamento para a regra ser acionada 
no fuso horário UTC. Se a ScheduleExpression estiver correta, siga as etapas em Eu acabei de criar/
modificar uma regra, mas ela não corresponde a um evento de teste (p. 115).

Minha regra não foi acionada no momento que eu 
esperava

O CloudWatch Events não permite a definição de um horário de início exato quando você cria uma regra 
para ser executada em intervalos. A contagem regressiva para execução começa assim que você cria a 
regra.

Você pode usar uma expressão cron para invocar destinos em um horário especificado. Por exemplo, 
você pode usar uma expressão cron para criar uma regra que seja acionada a cada 4 horas exatamente 
no minuto 0. No console do CloudWatch, você pode usar a expressão cron 0 0/4 * * ? * e, com a 
AWS CLI, usar a expressão cron cron(0 0/4 * * ? *). Por exemplo, para criar uma regra chamada 
TestRule que seja acionada a cada 4 horas usando a AWS CLI, você pode digitar o seguinte em um 
prompt de comando:

aws events put-rule --name TestRule --schedule-expression 'cron(0 0/4 * * ? *)'

É possível usar a expressão cron 0/5 * * * ? * para acionar uma regra a cada 5 minutos. Por 
exemplo:

aws events put-rule --name TestRule --schedule-expression 'cron(0/5 * * * ? *)'

O CloudWatch Events não oferece precisão de segundo nível em expressões de programação. A melhor 
resolução ao usar uma expressão cron é um minuto. Devido à natureza distribuída do CloudWatch 
Events e aos serviços de destino, o atraso entre o momento em que a regra programada é acionada e o 
momento em que o serviço de destino executa o recurso de destino pode ser de vários segundos. Sua 
regra programada será acionada dentro desse minuto, mas não no 0º segundo preciso.
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Minha regra corresponde a chamadas de API do 
IAM, mas minha regra não foi acionada

O serviço IAM está disponível somente na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e, portanto, os eventos 
de chamada de API da AWS do IAM só estão disponíveis nessa região. Para obter mais informações, 
consulte Exemplos de eventos do CloudWatch Events de serviços compatíveis (p. 42).

Minha regra não está funcionando porque a função 
do IAM associada à regra é ignorada quando a 
regra é acionada

As funções do IAM para regras são usadas apenas para eventos relacionados aos fluxos do Kinesis. Para 
funções do Lambda e tópicos do Amazon SNS, você precisa conceder permissões baseadas em recursos.

Verifique se os seus endpoints do AWS STS estão habilitados. O CloudWatch Events se comunica com 
os endpoints regionais do AWS STS ao assumir a função do IAM que você forneceu. Para obter mais 
informações, consulte Ativar e desativar o AWS STS em uma região da AWS no Manual do usuário do 
IAM.

Eu criei uma regra com um EventPattern que deve 
corresponder a um recurso, mas não vejo todos os 
eventos que correspondem à regra

A maioria dos serviços na AWS trata o sinal de dois-pontos (:) e a barra inclinada (/) como o mesmo 
caractere nos nomes dos recursos da Amazon (ARNs). No entanto, os CloudWatch Events usam uma 
correspondência exata em padrões e regras de eventos. Use os caracteres de ARN corretos ao criar 
padrões de evento para que eles correspondam à sintaxe do ARN no evento a corresponder.

Além disso, nem todos os eventos têm o campo de recursos preenchido (como eventos de chamada de 
API da AWS do CloudTrail).

Houve atraso na entrega do meu evento no destino
O CloudWatch Events tenta entregar um evento em um destino por até 24 horas, exceto nas situações em 
que o recurso de destino está restrito. A primeira tentativa é feita assim que o evento chega no stream de 
eventos. No entanto, se o serviço de destino estiver com problemas, o CloudWatch Events reprogramará 
automaticamente outra entrega no futuro. Se 24 horas se passarem desde a chegada do evento, não 
serão programadas mais tentativas, e a métrica FailedInvocations será publicada no CloudWatch. 
Recomendamos que você crie um alarme do CloudWatch sobre a métrica FailedInvocations.
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Alguns eventos nunca foram entregues em meu 
destino

Se o destino de uma regra do CloudWatch Events estiver restrito por muito tempo, o CloudWatch Events 
poderá não fazer novas tentativas de entrega. Por exemplo, se o destino não estiver provisionado para 
lidar com o tráfego de eventos de entrada e o serviço de destino estiver limitando as solicitações que o 
CloudWatch Events faz em seu nome, talvez o CloudWatch Events não faça novas tentativas de entrega.

Minha regra foi acionada mais de uma vez em 
resposta a um evento. Que garantia o CloudWatch 
Events oferece de que acionará regras ou 
entregará eventos nos destinos?

Em casos raros, a mesma regra pode ser acionada mais de uma vez para um único evento ou horário 
programado, ou o mesmo destino pode ser invocado mais de uma vez para uma determinada regra 
acionada.

Como evitar Loops infinitos
No CloudWatch Events, é possível criar regras que resultam em loops infinitos, em que uma regra é 
acionada repetidamente. Por exemplo, uma regra pode detectar que as ACLs foram alteradas em um 
bucket do S3 e acionar o software para alterá-las para o estado desejado. Se a regra não for gravada 
cuidadosamente, a alteração subsequente às ACLs disparará a regra novamente, criando um loop infinito.

Para evitar que isso aconteça, grave as regras de forma que as ações acionadas não disparem novamente 
a mesma regra. Por exemplo, a regra pode disparar somente se as ACLs forem considerados em um mau 
estado, em vez de após alguma alteração.

Um loop infinito pode rapidamente causar cobranças acima do esperado. Recomendamos que você use o 
orçamento, que alerta quando as cobranças excedem a cota especificada. Para obter mais informações, 
consulte Gerenciamento de seus custos com orçamentos.

Os eventos não são entregues na fila de destino do 
Amazon SQS

A fila do Amazon SQS pode estar criptografada. Ao criar uma regra com uma fila criptografada do Amazon 
SQS como destino, você deve ter a seção a seguir incluída na sua política de chaves do KMS para que o 
evento seja entregue com êxito na fila criptografada.

{ 
                "Sid": "Allow CWE to use the key", 
                "Effect": "Allow", 
                "Principal": { 
                                "Service": "events.amazonaws.com" 
                }, 
                "Action": [ 
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                                "kms:Decrypt", 
                                "kms:GenerateDataKey" 
                ], 
                "Resource": "*"
}

Minha regra está sendo acionada, mas eu não vejo 
nenhuma mensagem publicada no meu tópico do 
Amazon SNS

Verifique se você tem a permissão correta definida para o seu tópico do Amazon SNS. Execute o seguinte 
comando usando a AWS CLI (substitua o ARN do tópico pelo seu tópico e use a região da AWS na qual o 
tópico se encontra):

aws sns get-topic-attributes --region us-east-1 --topic-arn "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyTopic"

Você deve ver atributos de política semelhantes ao seguinte:

"{\"Version\":\"2012-10-17\",
\"Id\":\"__default_policy_ID\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"__default_statement_ID\",
\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},
\"Action\":[\"SNS:Subscribe\",
\"SNS:ListSubscriptionsByTopic\",
\"SNS:DeleteTopic\",
\"SNS:GetTopicAttributes\",
\"SNS:Publish\",
\"SNS:RemovePermission\",
\"SNS:AddPermission\",
\"SNS:Receive\",
\"SNS:SetTopicAttributes\"],
\"Resource\":\"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic\",
\"Condition\":{\"StringEquals\":{\"AWS:SourceOwner\":\"123456789012\"}}},{\"Sid\":
\"Allow_Publish_Events\",
\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"Service\":\"events.amazonaws.com\"},
\"Action\":\"sns:Publish\",
\"Resource\":\"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic\"}]}"

Se você vir uma política semelhante à seguinte, você terá apenas o conjunto de políticas padrão:

"{\"Version\":\"2008-10-17\",
\"Id\":\"__default_policy_ID\",
\"Statement\":[{\"Sid\":\"__default_statement_ID\",
\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":\"*\"},
\"Action\":[\"SNS:Subscribe\",
\"SNS:ListSubscriptionsByTopic\",
\"SNS:DeleteTopic\",
\"SNS:GetTopicAttributes\",
\"SNS:Publish\",
\"SNS:RemovePermission\",
\"SNS:AddPermission\",
\"SNS:Receive\",
\"SNS:SetTopicAttributes\"],
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\"Resource\":\"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic\",
\"Condition\":{\"StringEquals\":{\"AWS:SourceOwner\":\"123456789012\"}}}]}"

Se você não vir o events.amazonaws.com com a permissão de publicação em sua política, use a AWS 
CLI para definir o atributo de políticas de tópico.

Copie a política atual e adicione a instrução a seguir à lista de instruções:

{\"Sid\":\"Allow_Publish_Events\",
\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"Service\":\"events.amazonaws.com\"},
\"Action\":\"sns:Publish\",
\"Resource\":\"arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:MyTopic\"}

A nova política deve ser semelhante à descrita anteriormente.

Defina os atributos de tópicos com a AWS CLI:

aws sns set-topic-attributes --region us-east-1 --topic-arn "arn:aws:sns:us-
east-1:123456789012:MyTopic" --attribute-name Policy --attribute-value NEW_POLICY_STRING

Note

Se a política estiver incorreta, você também poderá removê-la e adicioná-la novamente à 
regra para fazer a edição no console do CloudWatch Events. O CloudWatch Events define as 
permissões corretas no destino.

Meu tópico do Amazon SNS ainda tem permissões 
para o CloudWatch Events, mesmo depois de eu 
ter excluído a regra associada ao tópico do Amazon 
SNS

Quando você cria uma regra com o Amazon SNS como destino, o CloudWatch Events adiciona a 
permissão ao tópico do Amazon SNS em seu nome. Se você excluir a regra logo após sua criação, talvez 
o CloudWatch Events não consiga remover a permissão do seu tópico do Amazon SNS. Se isso acontecer, 
você poderá remover a permissão do tópico usando o comando set-topic-attributes do Amazon SNS.

Quais chaves de condição do IAM eu posso usar 
com o CloudWatch Events

O CloudWatch Events é compatível com as chaves de condição de toda a AWS (consulte Chaves 
disponíveis no Manual do usuário do IAM), além das chaves de condição específicas do serviço a seguir.

Como é possível saber quando as regras do 
CloudWatch Events são violadas

Você pode usar o alarme a seguir para receber uma notificação quando as regras do CloudWatch Events 
forem violadas.
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Para criar um alarme para alertar quando as regras são violadas

1. Abra o console do CloudWatch em https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Escolha Create Alarm. No painel Métricas do CloudWatch por categoria, selecione Métricas de 

eventos.
3. Na lista de métricas, selecione FailedInvocations.
4. Acima do gráfico, escolha Estatística, Soma.
5. Para Período, selecione um valor, por exemplo, 5 minutos. Escolha Next (Próximo).
6. Em Limite do alarme, para Nome, digite um nome exclusivo para o alarme, por exemplo

myFailedRules. Para Descrição, digite uma descrição do alarme, por exemplo, Regras não estão 
entregando eventos para destinos.

7. Para is, escolha >= and 1. Para for, digite 10.
8. Em Actions (Ações), em Whenever this alarm (Sempre que este alarme), escolha State is ALARM

(Estado é ALARME).
9. Em Send notification to (Enviar notificação para), selecione um tópico existente do Amazon SNS ou 

crie outro. Para criar um novo tópico do , selecione Nova lista. Digite um nome para o novo tópico do 
Amazon SNS, por exemplo, myFailedRules.

10. Para E-mail, digite uma lista de endereços de e-mail separados por vírgulas a serem notificados 
quando o alarme mudar para o estado ALARME.

11. Escolha Create Alarm.
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Histórico do documento
Note

O Amazon EventBridge é a maneira preferida de gerenciar seus eventos. O CloudWatch Events 
e o EventBridge são o mesmo serviço subjacente e API, mas o EventBridge oferece mais 
recursos. As alterações feitas no CloudWatch ou no EventBridge aparecem em cada console. 
Para obter mais informações, consulte Amazon EventBridge.

A tabela a seguir descreve as mudanças importantes em cada versão do Manual do usuário do 
CloudWatch Events a partir de junho de 2018. Para receber notificações sobre atualizações dessa 
documentação, você pode se inscrever em um feed RSS.

Alteração Descrição Data

Compatibilidade com atribuição 
de tags (p. 122)

Você já pode etiquetar alguns 
recursos do CloudWatch Events. 
Para obter mais informações, 
consulte Etiquetar recursos 
do CloudWatch Events no
Manual do usuário do Amazon 
CloudWatch Events.

21 de março de 2019

Suporte para endpoints da 
Amazon VPC (p. 122)

Agora você pode estabelecer 
uma conexão privada entre a 
VPC e o CloudWatch Events. 
Para obter mais informações, 
consulte Usar o CloudWatch 
Events com endpoints da VPC de 
interface no Manual do usuário 
do Amazon CloudWatch Events.

28 de junho de 2018

A tabela a seguir descreve alterações importantes no Manual do usuário do Amazon CloudWatch Events.

Alteração Descrição Data de lançamento

CodeBuild como 
destino

Inclusão do CodeBuild como um destino para regras 
de eventos. Para mais informações, consulte Tutorial: 
Programar compilações automatizadas usando o 
CodeBuild (p. 31).

13 de dezembro de 2017

AWS Batch como 
um destino

Inclusão do AWS Batch como um destino para regras 
de eventos. Para obter mais informações, consulte
Eventos do AWS Batch.

8 de setembro de 2017

Eventos do 
CodePipeline e do 
AWS Glue

Inclusão de suporte para eventos do CodePipeline e 
do AWS Glue. Para obter mais informações, consulte
Eventos do CodePipeline (p. 45) e Eventos do AWS 
Glue (p. 57).

8 de setembro de 2017
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Alteração Descrição Data de lançamento

Eventos do 
CodeBuild e do 
CodeCommit

Inclusão de suporte para eventos do CodeBuild e 
do CodeCommit. Para mais informações, consulte
Eventos do CodeBuild (p. 44).

3 de agosto de 2017

Outros destinos 
com suporte

O CodePipeline e o Amazon Inspector podem ser 
destinos de eventos.

29 de junho de 2017

Suporte para envio 
e recebimento 
de eventos entre 
contas da AWS

Uma conta da AWS pode enviar eventos para outra 
conta da AWS. Para mais informações, consulte
Enviar e receber eventos entre contas da AWS (p. 81).

29 de junho de 2017

Outros destinos 
com suporte

Agora, você pode definir dois outros serviços da AWS 
como destinos para as ações de evento: instâncias 
do Amazon EC2 (por meio do Run Command) e 
máquinas de estado do Step Functions. Para mais 
informações, consulte Conceitos básicos do Amazon 
CloudWatch Events (p. 6).

7 de março de 2017

Eventos do 
Amazon EMR

Inclusão de suporte para eventos do Amazon EMR. 
Para mais informações, consulte Eventos do Amazon 
EMR (p. 48).

7 de março de 2017

Eventos do AWS 
Health

Inclusão de suporte para eventos do AWS Health. 
Para mais informações, consulte Eventos do AWS 
Health (p. 62).

1 de dezembro de 2016

Eventos do 
Amazon Elastic 
Container Service

Inclusão de suporte para eventos do Amazon ECS. 
Para mais informações, consulte Eventos do Amazon 
Elastic Container Service (p. 48).

21 de novembro de 2016

Eventos do AWS 
Trusted Advisor

Inclusão de suporte para eventos do Trusted Advisor. 
Para mais informações, consulte Eventos do AWS 
Trusted Advisor (p. 77).

18 de novembro de 2016

Eventos do 
Amazon Elastic 
Block Store

Inclusão de suporte para eventos do Amazon EBS. 
Para mais informações, consulte Eventos do Amazon 
EBS (p. 46).

14 de novembro de 2016

Eventos do AWS 
CodeDeploy

Inclusão de suporte para eventos do CodeDeploy. 
Para mais informações, consulte Eventos do AWS 
CodeDeploy (p. 44).

9 de setembro de 2016

Eventos 
programados com 
granularidade de 1 
minuto

Inclusão de suporte para eventos programados 
com granularidade de 1 minuto. Para obter mais 
informações, consulte Expressões cron (p. 33) e
Expressões rate (p. 35).

19 de abril de 2016

Filas do Amazon 
Simple Queue 
Service como 
destinos

Inclusão de suporte para filas do Amazon SQS como 
destinos. Para mais informações, consulte O que é o 
Amazon CloudWatch Events? (p. 1).

30 de março de 2016

Eventos do Auto 
Scaling

Inclusão de suporte para eventos de ganchos do 
ciclo de vida do Auto Scaling. Para mais informações, 
consulte Eventos do Amazon EC2 Auto Scaling (p. 47).

24 de fevereiro de 2016
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Alteração Descrição Data de lançamento

Novo serviço Versão inicial do CloudWatch Events. 14 de janeiro de 2016
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Glossário da AWS
Para ter acesso à terminologia mais recente da AWS, consulte o Glossário da AWS na Referência geral da 
AWS.
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