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Resumo: Este trabalho de iniciação científica tem como 

objetivo estudar a programação dos microcontroladores 

utilizados nos UPS, sua funcionalidade, buscar alternativas para 

inovar o sistema e estudar o monitoramento da temperatura 

com o uso de sensores que fazem comunicação com o 

microcontrolador. 

1. Introdução 
O uso de microcontroladores e microprocessadores são 

responsáveis por toda a tecnologia que temos hoje. Com o 

estudo desses microcontroladores aplicados á monitoramento 

de temperatura podemos utilizá-lo não somente em nobreaks 

como em qualquer outro aparelho eletrônico que tenha algum 

problema de aquecimento. Contando com ajuda de sensores, 

dispositivos eletrônicos e claro, um microcontolador podemos 

configurar um sistema capaz de monitorar em tempo real a 

temperatura de qualquer aparelho eletrônico. 

2. Metodologia 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado uma 

pesquisa sobre o melhor microcontrolador e sensor a ser 

utilizado. Foi feita uma placa com os componentes para então 

fazer os testes, leitura dos sensores e posteriormente a 

programação para a leitura e obtenção gráfica da variação da 

temperatura em tempo real. Posteriormente, o artigo com as 

conclusões do trabalho realizado com os resultados obtidos. 

3. Resultados 
A Figura 1 abaixo apresenta o esquemático do projeto 

indicando os principais blocos de estudo, como o sensor de 

temperatura, microcontrolador, exaustor para regulagem de 

temperatura.  O sensor de temperatura lê a temperatura , o 

teclado insere a temperatura desejada e ambos transmitem para 

o microcontrolador que faz a comparação e também exibe no 

LCD. O Microcontrolador fará a regulagem ou não da 

temperatura controlando a rotação do exaustor. 

 
 

Figura 1 – Esquema do Projeto. 

A Figura 2 apresenta um esquemático realizado pelo programa 

Eagle que foi utilizado para a fabricação da placa onde o 

microcontrolador foi instalado junto com os sensores e os 

demais componentes. Foi utilizado três sensores de temperatura 

para a comparação de temperatura em várias áreas do nobreak  

 
 

Figura 2 – Circuito elétrico pelo Eagle. 

Simplificando o sistema temos na Figura 3 representando um 

esquemático do projeto junto com o computador que será 

apresentado experimentalmente servindo como “LCD” para a 

exibição dos gráficos da temperatura pelo MatLab. 

  
Figura 3- Esquema simplificado com  o computador 

4. Conclusões 
Este trabalho tem como principal objetivo o 

desenvolvimento de um programa monitorizarão da 

temperatura dentro de um aparelho no-break. O programa 

será gravado em um microcontrolador o qual ficará 

monitorando sensores de temperatura distribuídos ao 

longo do nobreak e solicitara o desligamento do mesmo 

caso à temperatura se eleve, protegendo o no-break e seus 

componentes de sobreaquecimento. As próximas etapas 

do trabalho será a programação do microcontrolador e a 

leitura com o MATLAB. 
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