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Este trabalho pretende dar continuidade ao Projeto de Ensino de inserção da Automação (Residencial e 

Industrial), através da aplicação da Plataforma ARDUINO no âmbito da Educacional Profissional, 

realizado na Escola Municipal de Aprendizagem Industrial (EMAI), em Santa Maria/RS, visando 

incrementar o desenvolvimento do pensamento intelectual, do trabalho em grupo, do raciocínio lógico 

e da formação plena dos estudantes. O Objetivo Principal é desenvolver um acionamento 

automatizado e inteligente para fechamento de janelas (Smart Window), no momento que começar a 

chover, aplicando conceitos de Smart Home associados à Plataforma ARDUINO. Este projeto visar 

proporcionar um maior bem-estar às pessoas em relação aos dias de chuva, uma vez que, quando essa 

acontecer, e se houver uma janela de casa aberta, sem que ninguém possa fechá-la, poderão ocorrer 

transtornos como o alagamento da residência e até mesmo queima de aparelhos elétricos. Os Objetivos 

Específicos são: a) desenvolver breve pesquisa bibliográfica sobre Inovação com Plataforma 

ARDUINO, Sustentabilidade e Empreendedorismo para amparar teoricamente o trabalho Smart 

Window; b) desenvolver as etapas de programação (software) e de instalação (hardware) para 

operacionalizar o acionamento da Smart Window com ARDUINO; c) preparar um protótipo 

sustentável e empreendedor para realizar testes de acionamento da Smart Window com 

ARDUINO, E ao vivenciar-se a Metodologia de Pesquisa-Ação (planejamento, ação, observação e 

replanejamento), deve-se ocupar com a reflexão das práticas educacionais participativas, buscando-se 

encaminhar a pesquisa integrada com a ação, visando à conscientização dos envolvidos no contexto 

real para transformá-lo. (MION e DE BASTOS, 2001). Como descrição técnica básica, tem-se que a 

Plataforma ARDUINO controlará três diferentes partes do processo: 1) O sensor de chuva detectará a 

água de respingos, garoas, chuvas ou temporais; 2) Um motor de passo que fechará a janela e um 

servo motor que a trancará; e 3) O sensor de chuva enviará um sinal para a Plataforma ARDUINO que 

irá interpretá-lo. Ou seja, se estiver chovendo, o sensor de umidade automaticamente fará com que o 

motor de passo mova a parte de correr da janela, e, logo após o motor de passo terminar a tarefa, o 

servo motor abre uma pequena haste que funciona como tranca. Dentre os Principais Resultados e 

Conclusões, já observados e esperados com o desenvolvimento do projeto Smart Window, destacam-se 

como relevantes os seguintes aspectos: 1) Inovação: a) o projeto é inovador, por não haver em Santa 

Maria/RS o registro de qualquer dispositivo comercial (e de baixo custo), usando a Plataforma 

ARDUINO (ou seja, que feche automaticamente uma janela de uma propriedade, através do sinal de 

um sensor, quando a chuva for iminente); b) e também o projeto contribuirá para a difusão de 

conhecimento envolvendo inovação com educação profissional, e relacionando-as às novas tendências 

tecnológicas inteligentes com uso da Plataforma ARDUINO. Além disso, são observados mais dois 

aspectos: 2) Sustentabilidade: a) o conhecimento e uso de práticas sustentáveis ampliarão a conexão de 

professores e estudantes da EMAI, para aplicá-los em novos trabalhos através deste projeto de ensino; 

e 3) Empreendedorismo: a) as atividades poderão estimular o surgimento de (micro)empreendimentos 

de parte de estudantes e/ou estimular parcerias em novos trabalhos com instituições públicas/privadas. 
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