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Crontab

• O cron é um programa de agendamento de 
tarefas. Com ele você pode programar para 
ser executado qualquer coisa numa certa 
periodicidade ou até mesmo num exato dia, 
numa exata hora. Um uso bem comum 
do cron é o agendamento de tarefas 
administrativas de manutenção do seu 
sistema, como por exemplo, procura por links 
simbólicos quebrados, análise de segurança 
do sistema, backup, entre outros.  

• É possível criar arquivos crontab individuais  
para que cada usuário possa definir suas 
próprias tarefas rotineiras. Estão localizados 
em /var/spool/cron e são editados pelo 
comando crontab.



Crontab

• Para configurar um crontab por usuário, 
utiliza-se o comando crontab, junto com 
um parâmetro, dependendo do que você 
quiser fazer. Abaixo uma relação:

Comando Função

crontab -e Edita o crontab atual do usuário.

crontab -l Exibe o atual conteúdo do crontab do usuário.

crontab -r Remove o crontab do usuário.



Visualizar e configurar o cron

• Se você quiser verificar os 
arquivos crontab dos usuários, 
você precisará ser root. O 
comando crontab coloca os 
arquivos dos usuários no diretório: 

 /var/spool/cron/usuario 
 onde "usuario" corresponde ao 

usuário dono do arquivo crontab.



Visualizar e configurar o cron

Agora se você quiser editar o crontab global, 
este fica no arquivo "/etc/crontab", e só pode 
ser manipulado pelo root. E agora que já 
sabemos onde ficam os arquivos de 
configuração, vamos estudar o formato da 
linha do crontab, que é quem vai dizer o que 
executar e quando. Vamos ver um exemplo: 
!
 0 4 * * * who 
!
 Então como se pode ver, a linha é dividida 

em 6 campos separados por tabs ou espaço



Visualizar e configurar o cron

Então o que nosso primeiro exemplo estava dizendo? A linha 
está dizendo: "Execute o comando 'who' todo dia de todo mês 
sendo o dia qualquer dia da semana, às 4 horas e 0 minutos.". 

Campo Função

1o. Minuto

2o. Hora

3o. Dia do mês

4o. Mês

5o. Dia da semana

6o. Programa pra execução

Campo Função

Minuto 0-59

Hora 0-23

Dia do mês 1-31

Mês 1-12

Dia da semana 0-6 (o 0 é domingo, 1 segunda e por aí vai)



Exemplos

• 1,21,41 * * * * echo "Meu crontab rodou mesmo!“ 
• Aqui está dizendo: "Executar o comando do 

sexto campo toda hora, todo dia, nos minutos 
1, 21 e 41”. 
!

• 45 19 1,15 * * /usr/local/bin/backup 
• Aqui está dizendo: "Executar o comando 

'backup' todo dia 1 e 15 às 19:45.".



Exemplos

• #tarefa final 
30 22 2,10 * * echo “IFSC - 
Propagando conhecimento" 
• Neste exemplo, a frase “IFSC - Propagando 

conhecimento" é exibida às 22 horas e 30 
minutos, nos dias 2 e 10, em todos os meses 
e em todos os dias da semana. Repare na 
linha "#tarefa final". Trata-se de um 
comentário. Digite # e tudo o que for digitado 
na linha não será considerado pelo cron. É 
um recurso útil para inserir descrições 
quando se tem várias tarefas a serem 
executadas.



Cron

• Os recursos do cron não se limitam aos 
mostrados anteriormente. Você pode ainda 
agendar tarefas mais complexas e poupar 
muito trabalho nessas execuções 
automáticas. É possível, por exemplo, 
configurar o cron para emitir-lhe um aviso de 
quando uma tarefa é executada. A dica para 
lidar com o cron é testá-lo. Experimente-o 
bastante. Mesmo que você seja apenas um 
usuário doméstico, certamente encontrará 
alguma utilidade para o cron. 


