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1 RESUMO 

A alta disponibilidade das informações e a segurança dos equipamentos nas 

empresas, com certeza tem sido um grande desafio. Um Centro de Processamento 

de Dados (CPD) é tido como o coração da instituição, onde qualquer problema pode 

interromper o bom funcionamento e a disponibilidade dos dados.  

Para que servidores e outros equipamentos estejam em pleno 

funcionamento, é fundamental que se monitore o ambiente no qual estão instalados, 

e assim, garantir uma temperatura adequada. No mercado atual, existem muitas 

ferramentas para atender a este tipo de problema, porém não apresentam opções de 

alertas mais detalhados e específicos.  

Como o objetivo é garantir a total segurança do ambiente, este trabalho 

contempla a sugestão de implementação de sensores de temperatura dentro do 

CPD, mais precisamente próximo as partes mais críticas (Rack ou Ar Condicionado). 

Após fixar o sensores no local escolhido e conectá-los a rede, o mesmo enviará as 

informações para o software que também será implantado, assim, o monitoramento 

será executado 24 horas por dia, caso a temperatura ultrapasse a faixa ideal 

estabelecida, o software fica encarregado de enviar alertas, seja por e-mail ou por 

uma ligação telefônica. 
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2 INTRODUÇÃO   

Quando falamos em Segurança da Informação, logo nos vem à mente os 

firewalls, antivírus, controles de acesso entre outros fatores que de fato, são muito 

importantes para mantermos as informações conforme nos orienta o C.I.D. 

(Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), mas, além disso, existe um fator 

chamado Controle de Temperatura de Umidade que, ao não ser levado em 

consideração, pode nos causar muitos problemas.  

Controlar a temperatura de um automóvel é essencial para manter o seu 

bom funcionamento, então por que não controlar a temperatura das salas de T.I? 

Assim como os automóveis, os equipamentos de TI, por serem submetidos a um alto 

desempenho, um alto processamento, emitem muito calor e precisam ser 

refrigerados.  



Toda ou boa parte das empresas possui um local chamado Centro de 

Processamento de Dados ou CPD como comumente é chamado. É neste lugar que 

encontramos grande parte das máquinas que auxiliam todas as áreas da empresa, 

como o próprio nome sugere, é lá que os dados da empresa são processados. Por 

conter muitos equipamentos geralmente ligados a eletricidade, o CPD é um 

ambiente muito quente e que precisa ser refrigerado às 24 horas do dia, os 7 dias da 

semana e os 365 dias do ano, a fim de garantir que a temperatura não ultrapasse 

21°C ou uma variação de -+4°C, que a rede de computadores seja funcional e que 

os servidores e equipamentos tenham sua durabilidade prolongada. 

Se de alguma forma a refrigeração acontecer de forma errônea e não houver 

nenhum tipo de controle, a segurança da informação estará vulnerável, fazendo com 

que a empresa sofra com perca de dados, de conexões, com a queima de 

equipamentos e até mesmo com possíveis incêndios que venham a acontecer 

devido ao superaquecimento da sala.  

Com a possível hipótese de se implantar um software para controlar a 

temperatura e umidade deste local, podemos obter um melhor gerenciamento do 

mesmo, diminuindo a chance de as falhas citadas acima acontecerem, pois, o 

software fica encabido de emitir um alerta aos funcionários de TI responsáveis que 

há algo errado e que precisa ser corrigido imediatamente.  

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é controlar através de um software a 

temperatura e a umidade do Centro de Processamento de Dados (CPD), a fim de 

permitir o perfeito condicionamento da sala, evitando assim, a queima de 

equipamentos e possíveis incêndios. 

 

4 METODOLOGIA 

Além de pesquisas bibliográficas, uma pesquisa de campo foi realizada, 

onde analisamos a situação atual do CPD de uma determinada empresa que conta 

apenas com um sensor que mostra a temperatura atual da sala, mas que não emite 

nenhum alerta caso a temperatura ultrapasse a variação suportada para o bom 

funcionamento dos equipamentos, assim, chegou-se a conclusão que havia 

necessidade de um sistema de monitoramento de Temperatura e Umidade para o 

local. Para firmar essa hipótese, foram realizadas reuniões com o Gerente e o 



Analista de TI, a fim de concluir que se devia implantar um sistema de software que 

atendesse aos orçamentos e as necessidades do departamento de TI. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Segurança da Informação é hoje, um dos assuntos mais comentados devido 

aos diversos ataques de hackers, em diferentes lugares do mundo que aconteceram 

nos últimos meses.  Não apenas por essas ocasiões, mas por um paradigma de que 

Segurança da Informação deve ser tratada com firewalls, antivírus, controles de 

acesso, testes de vulnerabilidade e gerenciamento de riscos, por muitas vezes 

esquecemos que o Gerenciamento de Controle de Temperatura e Umidade também 

é um fator que pode atrapalhar um dos pilares da Segurança da Informação, a 

disponibilidade.  

Em uma entrevista ao Portal WebArCondicionado, respondendo a questão: 

“Já há uma consciência entre as empresas que desejam possuir Data Centers, que 

a climatização é peça fundamental e deve haver um bom investimento nesta área?” 

Milena Lange, uma engenheira química, com pós-graduação em gestão de projetos, 

técnica em mecânica de manutenção de refrigeração, com ampla experiência no 

segmento de refrigeração com foco em Data Center, respondeu:  

 
Em Data Centers que possuem como principal negócio o processamento de 

dados é muito clara a necessidade de climatizar com precisão. Como a 

climatização corresponde a um percentual em torno de 40% do consumo de 

energia do Data Center, muitos gerentes de infraestrutura têm percebido 

que investir nesta área desde o projeto inicial pode gerar benefícios 

econômicos significativos durante a operação. Quando o Data Center é 

apenas um dos ativos da empresa, essa visibilidade sobre a importância da 

climatização é reduzida, fazendo da operação um processo menos eficiente, 

sem disponibilidade garantida e passível de falhas. (LANGE, 2014) 

 

Para que um equipamento funcione corretamente, é necessário que ele faça 

uma troca de ares, jogando o ar quente para fora e recebendo o ar frio. Se a sala 

não for bem condicionada, essa troca não acontecerá e isso poderá causar o mau 

funcionamento do aparelho ou até mesmo a queima, e assim, trará prejuízo à 

empresa. 

Segundo o autor Marin (2011), devido à alta dissipação de calor que emitem 

os equipamentos de TI, os sistemas de climatização devem ser projetados, 

instalados e mantidos de forma adequada. Apenas dessa maneira, podemos garantir 

que a rede de computadores e ativos da informação sejam totalmente funcionais e 

atendam todos os setores da empresa. 



Manter, esse é o desafio encontrado pelos funcionários de TI. Tendo ciência 

de que a temperatura ideal para o bom funcionamento do Centro de Processamento 

de Dados (em português) ou Data Center (em inglês), gira em torno de 21ºC e sua 

umidade entre 45% e 55%, o desafio é não permitir que essa temperatura ultrapasse 

uma variação de -+4ºC durante 24 horas de todos os dias do ano, pois isso, afetará 

diretamente a vida útil dos equipamentos, transformando-se em uma ameaça a 

segurança dos dados e isso trará transtornos à empresa. “Uma ameaça pode ser 

uma ação ou evento com potencial de acarretar danos e romper a segurança, gerar 

incidentes e causar impactos negativos nos negócios de uma organização.” (KOLBE 

JÚNIOR, 2017, p.154).  

Sem um bom gerenciamento desse tipo de controle, dificilmente vamos 

encontrar as falhas que podem acontecer e isso acarretará a perda de tempo e 

dinheiro. A instalação de sensores e de um software capaz de informar que há algo 

errado, nos possibilita ter melhor tranquilidade quanto às falhas de refrigeração, pois 

é ele que, sem interferência humana, o que pode transmitir calor a sala, irá informar 

e gerar relatórios de todas as temperaturas que obtiver durante o dia, mês e ano, ele 

também emitirá alertas para os profissionais encarregados caso a temperatura não 

esteja no ideal informado. Com isso, fica mais fácil gerir e encontrar as falhas de 

refrigeramento.  

 

6 RESULTADOS 

A fim de manter o funcionamento adequado dos equipamentos, a 

implantação do software fez-se necessária.  

Figura 1: CD de Software + Monitor 

 

Fonte:http://prodigital.com.br/produtos/monitor-de-temperatura-para-data-center/o-produto/ (2017) 

 

http://prodigital.com.br/produtos/monitor-de-temperatura-para-data-center/o-produto/


O CD nos permite instalar o software em uma máquina de responsabilidade 

do gerente de TI. Nele, será feito todo o controle e o monitoramento das 

temperaturas e umidade referentes ao dia/mês/ano do Centro de Processamento de 

Dados. 

O monitor de temperatura nos indica de forma contínua a variação de 

temperatura no ambiente em que foi instalado. Além de manter informada a equipe 

de TI sobre a temperatura exata do local, é ele também que indicará a umidade 

relativa e a hora exata. Ele conta com um display de 5,8 centímetros de altura dos 

dígitos, o que permite uma boa visualização à um raio de 20 metros. (PRODIGITAL, 

2017). 

 

Também temos a opção da implantação de um discador telefônico, para 

maior facilidade na hora de receber os alertas.  

Figura 2: Discador Telefônico 

 
Fonte: http://prodigital.com.br/produtos/monitor-de-temperatura-para-data-center/o-produto/ (2017) 
 

Ele contempla uma memória para cerca de 6 números telefônicos além 

de armazenamento para uma mensagem de alerta de voz com duração de até 20 

segundos. Caso a temperatura e umidade relativa ultrapasse a variação 

programada, o discador fará ligações para os números cadastrados, podendo 

também disparar uma campainha em caso de temperaturas excessivas no Centro 

de Processamento de Dados. (PRODIGITAL, 2017).  

 

http://prodigital.com.br/produtos/monitor-de-temperatura-para-data-center/o-produto/


A implantação desses produtos nos permite o gerenciamento das 

temperaturas e umidades através de uma interface gráfica. 

 

Figura 3: Interface gráfica do Software 

 

Fonte: http://prodigital.com.br/produtos/monitor-de-temperatura-para-data-center/o-produto/ (2017) 

 

Efetuado os ajustes de variação adequada para o ambiente no software, 

o mesmo fica encabido de monitorar essas variações, e caso a temperatura ou 

umidade ultrapasse esse limite ele fará o acionamento dos alertas, sendo eles:  

• Apresentação na tela do computador as medidas de temperatura e a 
umidade dos sensores. 

• Publicação da temperatura e umidade na Intranet, para visualização 
em tempo real via browser. 

• Alerta para temperaturas fora da faixa. 

• Alerta para umidade relativa fora da faixa. 

• Alerta por email. 

• Alerta por janela pop-up no windows. 

• Alerta por acionamento de discador telefônico.  

Todas as leituras de temperatura e umidade são armazenadas no banco de dados, 

gerando relatórios e gráficos com as médias registradas. (PRODIGITAL, 2017). 

 

Para definir qual ferramenta se adequaria melhor as necessidades da 

empresa, reuniões entre o Gerente de TI e o Analista foram efetuadas, além de 

pesquisas sobre cada ferramenta encontrada nas buscas, os clientes de cada uma 

delas, a posição de ambas no mercado e os benefícios que cada uma oferece. E 

para tal decisão, foi levantada a hipótese de uma ferramenta para gerenciar o 

monitoramento em tempo real, onde os funcionários do departamento tivessem 

http://prodigital.com.br/produtos/monitor-de-temperatura-para-data-center/o-produto/


acesso e auxilio de eventuais imprevistos no que se refere à temperatura e umidade 

do ambiente. 

Figura 4: Estação de trabalho 

 

Fonte: http://www.kairus.com.br/kairus.exe/load?Empresa (2017) 

 

Como a empresa é do ramo de vendas e alocação de impressoras o uso 

dos ativos de TI é constante, e os servidores necessitam de total segurança para a 

execução das tarefas diárias. O uso do PABX, servidores de e-mail, servidores de 

backups e os demais equipamentos necessitam estar em perfeito funcionamento, 

pois o mau funcionamento acarretará em perdas significativas à empresa. 

 

Figura 5: Racks 

 

Fonte: http://www.assimquesejoga.com.br/mercado-brasileiro-de-servidores-x86-cresce-12/  (2017) 

http://www.kairus.com.br/kairus.exe/load?Empresa
http://www.assimquesejoga.com.br/mercado-brasileiro-de-servidores-x86-cresce-12/


Dentro deste contexto a solução proposta traz um resultado satisfatório ao 

problema apresentado, pois ao lidar com prevenção de perdas, traz mais conforto e 

satisfação de segurança ao departamento de TI.  Levando também em consideração 

o fato de que grandes empresas já estão adotando este método que traz maior 

estabilidade a empresa. 

 Por se tratar de um software que monitora 24 horas, não haverá a 

necessidade de um usuário monitorando em tempo real, já que os números e contas 

de e-mails cadastrados, receberão alertas caso haja algo errado e assim, possam 

executar os procedimentos cabíveis. 

 

Figura 6: Ar Condicionado 

 

Fonte: https://www.convex.com.br/datacenter/  (2017) 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo o Centro de Processamento de Dados o coração da empresa, todos 

os setores dependem muito de seu bom funcionamento, e o que se espera dele é 

que tenha duração prolongada e disponibilidade ininterrupta, mas para isso, é 

necessário planejamento e boas práticas associados ao monitoramento e 

manutenção adequados.  

https://www.convex.com.br/datacenter/


O propósito deste artigo foi colocar em evidência um problema que muitos 

colocam em segundo plano, mas que ao ser ignorado, pode causar danos 

irreparáveis à empresa, pois, com a queima de equipamentos, pode-se perder dados 

importantes, além, claro, das despesas e prejuízos ocasionados.   

A escolha de implementar um software para controle de Temperatura e 

Umidade possibilita maior tranquilidade e confiança no que se diz respeito ao bom 

funcionamento e a durabilidade dos equipamentos. Trata-se de um software que 

além de emitir alertas para temperaturas fora do considerado normal, gera relatórios 

que podem ser estudados para verificar se há necessidade de manutenção ou troca 

de um determinado ar-condicionado. 

Conclui-se então, que a implementação dos sensores combinados com a 

instalação do software, traz à empresa um nível maior de confiança, disponibilidade 

e integridade dos dados coletados. Sendo assim, a pesquisa feita para encontrar um 

software que atingisse o objetivo geral, suprindo as necessidades encontradas, foi 

atingida. 
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