
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: PROTÓTIPO PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM DATA CENTERSTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUIS RICARDO DA SILVA BUCENKO, BRUNO HENRIQUE BISCOUTO, ISRAEL KENJY
RAMOS DE LIMA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RODRIGO MEDEIROS RIBEIROORIENTADOR(ES): 



1.Resumo 

Com a ampla necessidade de sistemas cada vez mais dinâmicos e disponíveis nas 

organizações, equipamentos específicos são necessários, cumprindo a norma 

TIA/EIA 569-A, estes dispositivos são acondicionados em uma sala chamada Data 

Center. A estabilidade de um Data Center depende de diversos fatores, um deles é o 

controle da temperatura ambiente, por volta de 17ºC, abordado neste projeto com 

elaboração de um protótipo que consiste em medir e monitorar a temperatura junto à 

umidade relativa do ar, com disparos de alarmes por mensagens de texto em caso 

de falhas. O principal objetivo foi desenvolver um sistema de baixo custo, pois no 

mercado uma tarefa como esta, possui um alto custo, portanto foi optado a 

confecção do protótipo utilizando a base em Arduino, uma placa pronta composta de 

um microcontrolador completamente programável e de fácil configuração, muito 

conhecido por acadêmicos desde sua existência. Para acesso a plataforma, e de 

forma transparente ao usuário, foi desenvolvido uma interface web amigável, 

podendo ser acessada de qualquer microcomputador da rede. Por ser uma base 

expansiva, novos recursos podem ser acoplados, tais como novos sensores que 

meçam outros fatores, controle de energia elétrica, interruptores automáticos 

diversos, adição de sinalizações sonoras ou luminosas, alarmes enviados por e-mail, 

interface móvel para acesso através de celulares, por exemplo, implementação de 

segurança com níveis de usuários, enfim existem muitas vertentes úteis que podem 

ser acopladas ao protótipo. 

 

2. Introdução 

Ao trabalhar com informática, aprende-se que automatizar processos é 

economia de tempo para dedicação à tarefas mais importantes. A instalação de 

sistemas de monitoramento é uma forma de automatizar diversas tarefas, dentre 

elas o monitoramento do data center, que pode ser considerado muitas vezes o 

coração dos dados da empresa, nele ficam contidas as informações e sistemas da 

organização. Os equipamentos abrigados necessitam de um ambiente específico, 

um dos fatores importantes é a temperatura controlada, ou seja, há necessidade do 

uso de condicionadores de ar, e uma monitoração de temperatura precisa, é o ideal 

para que todos os equipamentos funcionem corretamente com seu melhor 



desempenho possível, diminuindo as chances de indisponibilidade parcial ou total 

dos serviços por conta deste fator primordial, que é a temperatura do ambiente. 

Com essa necessidade do mercado de monitorar à distância sem 

dependência de um profissional de T.I.C. (Tecnologia de Informação e 

Comunicação) no ambiente 24h por dia e de controlar a temperatura de um data 

center, será proposto neste projeto, um protótipo de um sistema de monitoramento 

de temperatura para data centers com envio de mensagens de texto via rede de 

celular. 

3. Objetivos 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo utilizando a 

plataforma arduíno, para realizar o monitoramento de temperatura de um data center 

com envio de alertas pela rede de celulares de maneira eficaz. 

Objetivos específicos: Breve descrição do arduíno; O que é um Data Center, 

qual a necessidade de controle de temperatura; Desenvolver um protótipo de 

sistema de monitoramento de temperatura em data centers; Demonstrar o processo 

de construção do protótipo e apresentar as funcionalidades; Verificar a eficiência do 

protótipo. 

4. Metodologia 

Este projeto foi desenvolvido com uma pesquisa bibliográfica e descritiva 

utilizando meios de pesquisa como livros, artigos, manuais e conhecimento em 

campo dos autores e também colegas da área de eletrônica, tais como técnicos e 

engenheiros, buscando descrever como arduíno funciona, bem como suas principais 

características. 

A criação do protótipo mescla tecnologias como placas de controle até a 

criação de um algoritmo de leitura, onde por um recurso da rede será armazenado 

em um banco de dados e mostrados por meio de website e mensagens para 

dispositivos móveis. 

A etapa inicial consistirá em adequar módulos de comunicação e leitura para 

a plataforma lógica do arduíno. Além dos módulos de leitura, existe a necessidade 

de inserir um módulo de comunicação via rede (Shield Ethernet, conforme Fig. 1), 

onde terá como papel principal alimentar um banco de dados via URL (Uniform 



Resource Locator). Basicamente este módulo de comunicação é capaz de acessar 

URL's, que por meio de mesclas de linguagens de programação web buscará as 

informações da URL que o módulo de comunicação enviou e irá inserir via SQL 

(Structured Query Language) em um banco de dados.  

Com todos os dados armazenados em um banco de dados, será possível 

adaptar de acordo com a necessidade proposta. Também será adicionada uma 

interface web contendo um histórico de todas as medições feitas em determinadas 

datas, conforme Fig. 2 e 3. 

Por fim, o usuário terá a facilidade da utilização de um dispositivo móvel, onde 

o protótipo enviará alertas via SMS (Short Message Service) toda vez que julgar que 

a temperatura está irregular, conforme Fig. 4. Estes alertas foram configurados a 

partir de 19, 23, 30, 40, 45ºC e também inferior à 5ºC, conforme Tabela 01. As 

escalas foram definidas, seguindo a norma TIA/EIA 569-A e recomendações de 

fabricantes dos equipamentos contidos em um data center, que consiste em aceitar 

19ºC como pequena oscilação não prejudicial, 23ºC como o máximo aceitável, 30, 

40 e 45ºC sendo temperaturas que se atingidas, muito provável que já exista algum 

problema nos ativos, por fim, último alerta programado em 5ºC ou inferior, que a 

essa temperatura a umidade é aumentada, prejudicando o correto funcionamento 

dos equipamentos, como travamento das ventoinhas por exemplo. 

5. Desenvolvimento 

 Através do Arduino, usado como base do protótipo, foi desenvolvido um 

sistema para monitoramento de temperatura, voltado para uso em data centers, 

realizando medições de temperatura e também umidade relativa do ar, com disparos 

de mensagens de alerta SMS para um celular cadastrado em caso de ocorrências, e 

também uma interface web amigável como alternativa e melhor controle do 

ambiente. 

Arduino é um microcontrolador pronto para uso, sem muitas complicações, 

que permite implementação de sensores diversos, realizando suas leituras em 

tempo real, através do uso de programação simples e também armazenamento 

destes dados coletados, contemplado principalmente para uso didático.  



Essa necessidade de monitoramento é necessária, devido ao data center ser 

um ambiente critico, no qual estão os principais ativos de armazenamento, 

processamento e comunicação de uma empresa, devido esses equipamentos 

trabalharem 24/7 e dissipar muito calor, os mesmos precisam de um ambiente 

refrigerado. Em caso de falha do sistema de refrigeração sem que ocorra uma 

intervenção imediata, há grande risco de danos aos equipamentos, além da 

indisponibilidade total ou parcial da empresa acarretando prejuízos.  

Para medição da temperatura, faz necessário o uso de um sensor ao qual foi 

utilizado o modelo DTH11, conforme Fig. 09, que além da temperatura ambiente, 

mede a umidade relativa do ar.  

A conexão do sensor, se faz através de 3 pinos, GND, +5V e DATA, conforme 

Fig. 6, sendo o último, uma porta alocada no arduíno do tipo analógica. O sensor 

funciona com uma resistência, de acordo com a temperatura ambiente, ela oscila, 

aumentando ou reduzindo seu valor, assim a medição é enviada para o arduíno. 

Devido a necessidade de maior número de portas de alimentação para 

Shields adicionais, foi utilizado uma protoboard, conforme Fig. 7. 

Procurando uma visualização prática por qualquer técnico, inclusive fora do 

data center, foi aplicado um visor LCD 16x2 monocromático, conforme Fig. 8. 

O protótipo será conectado na rede ethernet, para que suas informações não 

fiquem presas somente ao visor, e possam ser acessadas remotamente. Com isso, 

faz-se necessário o uso de uma shield ethernet W5100 (Fig. 1), este modelo se 

utiliza da conexão empilhada do arduíno, ou seja, o módulo é acoplado em cima do 

arduíno literalmente (Fig. 9,10,11 e 12).  

O protótipo possui comunicação via mensagem de texto, através de 

comunicação convencional de operadora telefônica móvel. A ideia principal é 

permitir um monitoramento dos alarmes à distância (uma redundância), de forma 

independente de comunicação via internet. Para tal, foi adicionado um módulo 

SIM800L, conforme Fig. 19, o qual possui baixo custo, fácil programação, e atende 

por completo a necessidade do projeto, se utilizando somente 2 portas digitais do 

Arduino, com alimentação de 3,7V. 



Com a adição do módulo GSM SIM800L, faz-se necessário um regulador de 

tensão, pois o Arduino não possui saída de 3,7V, para isso foi adquirido um módulo 

regulador de tensão LM2596 (Fig. 15), que possui entrada de 3,2 à 40V podendo ser 

baixada de 1,5 à 35V. No protótipo foi utilizado entrada de 12V e convertido para 4V 

com corrente de saída de 2A. 

Após as integrações de hardware para que o protótipo possa receber as 

informações de temperatura e humidade, foi optado por criar uma interface amigável 

para o cliente final, conforme Fig. 2, de forma que não dependesse se deslocar até o 

data center e verificar o visor do dispositivo. Esta interface foi integrada com a 

tecnologia web e desenvolvida com alguns recursos gráficos. 

Após este processo, foi necessário desenvolver a página em linguagem web, 

para que os navegadores pudessem interpretar o layout desenvolvido, uma forma do 

protótipo interagir com o usuário.  

A página foi desenvolvida em HTML/CSS como linguagens modulares, e PHP 

para realizar as interações das informações armazenadas. A função do HTML/CSS 

é estruturar a página visualmente, onde os elementos obtidos possam ser 

interagidos pelo usuário, como formulário de pesquisa de histórico (Fig. 3), botão de 

pesquisa, frames que exibem em tempo real as informações. Esta linguagem é a 

padrão para que os navegadores possam interpretar a página. 

A função do PHP é realizar o intermédio de consultas no banco de dados, 

trazendo as informações solicitadas pelo usuário. Foi escolhido esta linguagem, 

devido a facilidade de uso e por já estarem integradas ao servidor web utilizado. 

Para que as informações pudessem ser exibidas na página, houve a 

necessidade da criação de um banco de dados que interagisse com a página web, 

para isso, foi optado ao uso do MySQL. Basicamente, o banco de dados recebe as 

informações de temperatura e humidade dos módulos de comunicação do Arduino, 

junto as informações de data e hora das inserções. 

Todo o conjunto desta tecnologia dependia da execução de um servidor web, 

responsável por interpretar os comandos das linguagens utilizadas e realizar as 

conexões com o banco de dados. Foi utilizado o WampServer para executar os 

serviços de PHP e MySQL. 



Todo projeto é colocado em uma pasta específica para que o servidor possa 

interpretar e mostrar o conteúdo web. A escolha deste servidor, é devido a não ter 

um alto grau de complexibilidade e seu único objetivo é a simplicidade na execução 

dos serviços. Todas as linguagens utilizadas já estavam integradas nesta aplicação, 

não havendo necessidade de instalação complementar para atingir com o propósito 

do projeto. 

 

Figura 1: Shield ethernet W5100. 
Fonte: Autores do projeto (2017). 

 

 

Figura 4: Mensagens recebidas pelo celular. 
Fonte: Autores do projeto (2017). 

 

 



 

Figura 2: Layout da página de acesso ao protótipo. 
Fonte: Autores do projeto (2017). 

 

Figura 3: Layout de histórico de medições. 
Fonte: Autores do projeto (2017). 

 
Figura 5: Arduíno Uno utilizado para o protótipo. 

Fonte: Autores do projeto (2017). 
Figura 6: Sensor DTH11. 

Fonte: Autores do projeto (2017). 
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Figura 9: Shield ethernet W5100 visão lateral 
 01. 

Fonte: Autores do projeto (2017). 
 

 

Figura 10: Shield ethernet W5100 visão lateral 
02. 

Fonte: Autores do projeto (2017). 
 



Figura 11: Shield ethernet W5100 visão lateral 
03. 

Fonte: Autores do projeto (2017). 
 

Figura 12: Shield ethernet W5100 visão lateral 
04. 

Fonte: Autores do projeto (2017). 
 

 

 

 

 
Figura 13: Shield GSM SIM800L. 
Fonte: Autores do projeto (2017). 

 
Figura 15: Shield Regulador de Tensão 

LM2596. 
Fonte: Autores do projeto (2017). 

 
 

 

Figura 14: Protótipo e todos seus sistemas em operação. 



Fonte: Autores do projeto (2017). 
 

6. Resultados 

Após término da confecção do protótipo, com todos os módulos conectados e 

código WEB associado ao código do arduíno, foi possível constatar sua eficiência. 

Para simular os testes de temperatura, foi utilizado um simples soprador térmico ou 

secador de cabelos comum e também gás refrigerante FREON R134a. 

 Seguindo os conceitos das especificações rígidas de um data center, o 

protótipo recebeu configuração para disparos de mensagens de texto a partir de 19, 

23, 30, 40 e 45ºC e também 5ºC, conforme Tabela 01 e Fig. 26, onde pode ocorrer 

problemas inversos à alta temperatura, com o aumento excessivo de umidade. 

Conforme Fig. 27, é possível constatar total eficácia do protótipo nos testes 

realizados com o sensor de temperatura, operando em conjunto com banco de 

dados e uma página web incrementando os registros. Projeto que por sua vez, 

atinge o objetivo proposto no início. 

7. Considerações Finais 

Com avanço da informatização e automação de processos nas organizações, 

é inevitável a exploração de T.I.C, que por sua vez engloba diversos equipamentos 

distribuídos na empresa. Alguns tipos de equipamentos ficam em conjunto dentro de 

Data Centers, que necessitam de um ambiente controlado e específico.  

 O protótipo cumpriu com os objetivos propostos no trabalho, entretanto por 

ser uma base expansiva, novos recursos podem ser acoplados, tais como novos 

sensores que meçam outros fatores, controle de energia elétrica, interruptores 

automáticos diversos, adição de sinalizações sonoras ou luminosas, alarmes 

enviados por e-mail, interface móvel para acesso através de celulares por exemplo, 

implementação de segurança com níveis de usuários, enfim existem muitas 

vertentes úteis que podem ser acopladas ao protótipo. 

8. Fontes Consultadas 

CONSTRUINDO UM DATA CENTER. São Paulo: Revista USP, 2013, Nº 97, 2º 

trimestre, pág 50. Disponível em: 



<http://www.journals.usp.br/revusp/article/download/61684/64573>. Acesso em: 14 

abr. 2017. 

COELHO, Paulo Eustáquio. Projetos de redes locais com cabeamento estruturado. 

Belo Horizonte: Instituto Online, 2003. 

EVANS, Martin; HOCHENBAUM Jordan; NOBLE, Joshua. Arduino in Action. 

Manning Publications. Shelter Island, 2013, p.04-08. Disponível em: 

<http://ojs.ipsantarem.pt/index.php/REVUIIPS/article/view/45>. Acesso em: 27 fev. 

2017. 

REVISTABW. Redes de Computadores: Qual a temperatura ideal de um 

datacenter?.Revista Brasileira de Web: Tecnologia. Disponível em 

http://www.revistabw.com.br/revistabw/temperatura-datacenter/. Criado em: 

08/10/2014. Última atualização: 24/07/2015. Acesso em: 14 abr. 2017. 


