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Abstract—It is presented in this work a proposal of a 

processing control system for Raspberry Pi 3 based on anARM 

Cortex-A53 processor. The proposed system is simple and low 

cost. This work collect temperature data of Raspberry Pi 3 

throught an Arduino and send to Raspberry. A python code was 

developed to do the processing control according to the 

temperature values received from Arduino. It presents a solution 

to the Raspberry Pi 3 heating problem, with generation of graphs 

for visualization. 

Palavra chave —Aquecimento,Raspberry Pi 3; Controle de 

temperatura; controle de processamento; microcontrolador. 

I. INTRODUÇÃO 

O mercado tecnológico vem crescendo a cada dia e com 
isso são exigidos componentes e equipamentos mais 
avançados. Esses equipamentos com hardware mais avançados 
muitas vezes podem aquecer além do esperado devido ao 
grande poder de processamento, ainda mais se forem utilizados 
em locais confinados. Desse modo, alguns componentes 
podem ser danificados, tornando o equipamento inutilizável. 

Um equipamento que vem sendo bastante utilizado para 
realizar diversas tarefas automatizadas programáveis é a 
Raspberry Pi 3, uma placa microprocessada. Devido a essa 
possibilidade de realizar varias tarefas e com seu grande poder 
de processamento, vem ganhando cada vez mais espaço no 
mercado. Porém, um problema frequentemente relatado por 
muitos usuários da placa é o seu superaquecimento. [1] 

A adoção de um sistema de controle capaz de medir a 
temperatura e controlar o processamento para evitar o 
superaquecimento, pode ser uma possível solução para esse 
problema detectado e relatado por muitos.  

Além disso, esse sistema realiza um controle em caso 
extremo, para que se a temperatura da placa ultrapassar a faixa 
de controle de temperatura ideal previamente definida, realize 
o desligamento da mesma. 

 Existem vários componentes comerciais para tentar 
solucionar o superaquecimento da Raspberry Pi 3. Um deles é 
o dissipador com fita adesiva autocolante, as fitas de má 
qualidade, podem piorar a situação tornando um isolador 
térmico entre o dissipador e o processador. 

 O objetivo deste trabalho consiste em utilizar componentes 
de tecnologia recentes para criar um sistema capaz de controlar 
o processamento de acordo com a temperatura da placa 
microprocessada Raspberry Pi 3, utilizando uma placa 
microcontrolada Arduino UNO e comunicação serial. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O projeto propõe a construção de uma ferramenta para 

controlar a temperatura da placa microprocessada Raspberry 

Pi3. Foi utilizado uma Raspberry Pi 3 [2], um Arduino 

UNO[3], um termopar tipo K [4] e um sensor de temperatura 

AD595 [5]. 

A. Raspberry Pi 3 

 

A Raspberry Pi 3 modelo B é a terceira geração da 

Raspberry Pi. Trata-se de uma SBC (Single Board Computer) 

com diversas aplicações. Essa placa possui processador (ARM 

Cortex-A53), memória RAM 1GB LPDDR2, Wi-Fi e 

conectividade Bluetooth. Ela é 10 vezes mais rápida que a 

primeira geração, que contava com um CPU de apenas 1 

núcleo com 700 MHz de clock sendo que a ultima geração 

possui 4 núcleos de 1,2 GHz. 

B. Arduino UNO 

 

O Arduino UNO foi utilizado para esse projeto para 

realizar a leitura de temperatura no núcleo do processador da 

Raspberry e enviar esses dados via comunicação serial, como 

visto na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Diagrama de blocos simplificado do projeto. 
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Foi escolhido o Arduino devido a sua característica 

ser de fácil aplicação e suficiente para concluir esse trabalho. 

Essa placa é baseada no microcontrolador ATmega 328 com 

14 pinos digitais de entrada e saída e 6 pinos de entrada 

analógica. 

 

C. Termopar tipo K 

 

Um termopar trata-se de um dispositivo (sensor) muito 

utilizado para medir temperatura. Esse dispositivo é 

constituído de dois materiais (metais) distintos, unidos por 

uma de suas extremidades onde será feita a leitura de 

temperatura. A outra extremidade é conectada a outro 

equipamento com capacidade termopar. Para o projeto foi 

utilizado o CI amplificador monolítico de termopar (AD595). 

Ao aquecer uma das extremidades de dois fios compostos 

por materiais diferentes uma corrente contínua flui no circuito 

termoelétrico 

Sendo assim ao aquecer a junção dos materiais uma tensão 

é produzida, e essa tensão pode ser correlacionada por meio da 

função de Seebeck e da temperatura real  

Para o projeto, foi utilizado um termopar tipo K (precisão 

de 2,2ºC ou 0,75%) com junta de medição (ponta do termopar 

onde fará a medição da temperatura) obtida por solda por 

resistência.  

 

D. Sensor de Temperatura AD595 

 

Para a leitura de temperatura utilizou-se o sensor AD595. 

Trata-se de um amplificador-compensador linear de 

instrumentação completa e compensador termopar de junção 

fria em um único chip monolítico. Combina uma referência de 

ponto de gelo com um amplificador pré-calibrado para 

produzir uma saída de alto nível (10mV/ºC) diretamente de 

um termopar. O CI utilizado é da classe A que possui precisão 

de calibração de ± 3 ºC e possui 14 pinos hermeticamente 

selados, como mostra a Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Diagrama de bloco do CI AD595 [5] 

 

A saída do AD595 está conectada à porta analógica A0 do 

microcontrolador. O valor lido no AD é multiplicado pela 

equação: ((5/1023)*100). O valor final é dado em ºC e 

enviado via comunicação serial para a Raspberry Pi 3. 

E. Metodologia 

 

Foi desenvolvido um código em Python que faz a redução 

ou aumento do processamento de acordo com a temperatura 

do núcleo do processador da Raspberry, que será lido por um 

termopar conectado ao sensor de temperatura e ao Arduino. 

Esses dados da temperatura serão enviados do Arduino para 

própria Raspberry via comunicação serial. O código 

desenvolvido foi projetado para limitar a frequência de 

processamento da placa microprocessada para 400 MHz nas 

temperaturas entre 63 e 70ºC. Abaixo de 63ºC, o limite 

processamento passa a ser o máximo padrão da placa, que é de 

1,2 GHz. Acima de 70ºC, foi implementado um desarme de 

segurança, que irá desligar a placa imediatamente para casos 

extremos. Esses valores limitantes podem ser vistos na Tabela 

1. 

 
Tabela 1 - Valores para controle de temperatura 

Temperatura (ºC) Clock CPU (MHz) 

  

  

  

 

O termopar foi posicionado no núcleo do processador da 

Raspberry em sua região de maior aquecimento (Figura 3), 

para verificar sempre a temperatura no ponto crítico. Além 

disso, foi utilizada pasta térmica de prata para melhor leitura, 

pois é um bom condutor térmico. 

 

 
 

Figura 3 - Mapa de aquecimento RaspberryPi [6] 
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O protótipo desenvolvido neste trabalho pode ser visto 

pela Figura 4, onde é possível ver a comunicação serial via 

USB, os componentes Raspberry Pi 3, Arduino UNO, AD595, 

termopar tipo K. 

 

 
 

Figura 4 - Protótipo do controlador térmico 

 

 

III. RESULTADOS  

 

O processo de análise dos resultados foi dividido em 3 

partes para mostrar melhor a eficácia do projeto. A primeira 

delas foi a coleta dos dados de temperatura sem a realização 

do controle térmico, ou seja, com a Raspberry operando como 

seria normalmente em suas configurações padrão. A segunda 

foi a coleta com o controle térmico, analisando tanto a 

temperatura externa do processador (termopar) quanto a 

interna para poder comparar esses valores. Por último, foram 

coletados os dados de temperatura mostrando o desligamento 

da placa em caso de temperatura crítica (acima de 70ºC graus, 

pré-definido no projeto). Para isso, o controle de 

processamento teve que ser desligado, pois em nenhum 

instante a temperatura ultrapassou os 70ºC com a redução do 

processamento, o que mostra grande eficiência do controle 

térmico. 

Para realizar as medições, a tarefa realizada para alto 

processamento e consequentemente forçar o aquecimento da 

placa foi a visualização de um Vídeo HD (High Defitnition). 

O início dessa tarefa será ilustrado nos Gráficos a seguir.  

Deve ficar evidente que o controle térmico poderá ser 

utilizado para qualquer atividade da Raspberry, não ficando 

restrito apenas para uma determinada tarefa. Ou seja, no lugar 

de um vídeo utilizado para gerar alto processamento da CPU, 

poderia ser qualquer outra tarefa que o controle térmico 

funcionaria da mesma maneira. 

 

A. Coleta de temperatura sem controle térmico 

 

O Gráfico 1 ilustra os valores de temperatura coletados a 

cada 10 segundos, mostrando o seu comportamento no tempo 

sem o controle térmico. 

 
 

Gráfico 1 - Curva de temperatura sem controle térmico 

 

B. Coleta de temperatura com controle térmico. 

 

O Gráfico 2 ilustra os dados da temperatura coletados a 

cada 10 segundos com controle térmico, durante um período 

de 10 minutos. 

 

Gráfico 2 - Curva de temperatura externa com controle térmico 

 

Para uma melhor visualização do controle térmico 

atuando, o Gráfico 3 ilustra ponto a ponto a temperatura e o 

valor correspondente do clock de processamento para o 

período entre 7 e 8 minutos do Gráfico 2. 

 

 
 

2017 Brazilian Technology Symposium 

ISSN 2447-8326. V.1. © 2017 BTSYM



Gráfico 3 - Análise ampliada do controle térmico 

 

Esse controle térmico foi eficiente e evitou que a 

temperatura atingisse o nível máximo estabelecido no projeto 

(70ºC), que faria o desligamento da placa. 

 

C. Coleta de temperatura sem controle térmico mostrando o 

processamento  

 

A última etapa para a análise dos resultados foi verificar o 

funcionamento da segurança extra implementada no programa 

do controlador térmico. Essa segurança faz com que a placa 

desligue em casos extremos onde mesmo com o controlador 

térmico atuando a temperatura externa atinja os 70ºC. Porém, 

como dito na seção III-B, em nenhum momento a temperatura 

da placa atingiu essa valor, devido ao bom desempenho do 

controle térmico. 

Desse modo, foi necessário desativar o controle térmico, 

com a CPU operando em máxima frequência (1,2 GHz), para 

que a temperatura pudesse atingir os 70ºC e simular o 

desligamento que aconteceria em casos extremos. 

O Gráfico 5 mostra esses valores coletados a cada 10 

segundos, mostrando o comportamento da temperatura com o 

tempo, sem o controle térmico e desligando o dispositivo ao 

atingir 70ºC. 

 

 
 

Gráfico 4 - Curva de temperatura externa sem controle térmico, mostrando 
desligamento 

 

Os dados de temperatura coletados nessa etapa são 

semelhantes aos dados da primeira etapa (seção III-A), onde 

foi mostrado o aquecimento excessivo da placa sem o 

controlador térmico. Porém, nessa etapa ocorre o 

desligamento do dispositivo ao atingir 70ºC, fato que ocorreu 

em menos de 2 minutos e meio. 

 

IV. CONCLUSÃO 

 

Um sistema de controle de temperatura para a Raspberry 

Pi 3 pode ser muito eficiente considerando que esta placa é 

altamente utilizada para realizar diversas aplicações e 

apresenta relatos de grande aquecimento, chegando a danificar 

componentes da mesma. 

O projeto do controle de temperatura realizado utilizou um 

sensor de temperatura externo conectado a outra placa 

microcontrolada (Arduino Uno) que realizava a leitura dos 

dados de temperatura e enviava os dados, de modo a não 

sobrecarregar ainda mais a Raspberry.  

Neste projeto, o controle criado para realizar o controle de 

temperatura da placa foi através da redução do seu 

processamento. Os resultados obtidos nos testes realizados 

foram totalmente satisfatórios como mostrado nos gráficos da 

seção 4, onde foi executado um vídeo HD para mostrar o 

aquecimento da placa executando uma tarefa qualquer. Além 

disso trata-se de um sistema simples de modo que qualquer 

usuário consiga utilizá-lo para qualquer atividade envolvendo 

a Raspberry. 

Para trabalhos futuros, poderá ser utilizado esse mesmo 

sensor de temperatura externo conectado diretamente na 

Raspberry, ou até mesmo utilizar o sensor de temperatura 

interno da placa o que tornaria o projeto mais compacto e com 

menor custo. 
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