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1. RESUMO 

A relação entre o homem e a natureza sempre contou com o intermédio da 

tecnologia, porem foi a partir do século XX que efetivamente ocorreu um impulso 

tecnológico, o qual interferiu em todos os setores da atividade humana. E então 

evoluímos tanto que é difícil de acreditar como vivíamos a alguns séculos atrás.  

Diversos recursos surgiram desde então, como é o caso do voltímetro, um 

aparelho capaz de medir tensão ou ddp (diferença de potencial) de um circuito elétrico. 

O mesmo se originou do Galvanômetro, em 1820 pelo físico dinamarquês Hans 

Christian Ørsted e em 1882 o biofísico francês Jacques Arsène criou um novo modelo 

do equipamento, que já possuía independência em seu campo magnético da terra e 

linearidade de escala (ângulo de deflexão do ponteiro é diretamente proporcional a 

corrente percorrida). O modelo de Jacques ainda é utilizado em alguns modelos de 

medidores analógicos. 

Com o avanço na área da eletrônica surgiram os voltímetros digitais, os quais 

convertem os dados analógicos representados por valores contínuos, para uma 

cadeia de bits a fim de poderem ser processados por sistemas digitais. Essa 

conversão é feita através de transdutores e é conhecida como Conversão Analógica 

Digital (A/D). 

Nos dias atuais o voltímetro passou a ser um instrumento essencial para os setores 

de manutenção, sendo agregado a algumas outras funcionalidades hoje é possível 

encontrar um equipamento mais completo no mercado, conhecido como multímetro, 

que é capaz de medir diferentes grandezas elétricas como: tensão, corrente, 

resistência, etc. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, uma das profissões que mais se destacam no mercado de 

trabalho é o eletricista de manutenção, com os processos de industrialização e os 

avanços tecnológicos fez com que tal profissão se torne essencial para todos os ramos 

de atividade. No entanto, além de exigir um conhecimento técnico bastante elevado, 

o profissional deve assumir uma enorme responsabilidade com o que diz respeito a 

sua segurança, já que o mesmo se expõe ao alto risco em seu ambiente de trabalho. 

No Brasil, as normas regulamentadoras - NR, tem como função principal 

conscientizar e preparar o profissional para as situações que ele estará exposto ao 

exercer sua função e são de observância obrigatória pelas empresas privadas e 



públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Mas, tais regulamentações não são 

capazes de eliminar os riscos, mas sim de classifica-los e realça-los. 

Um dos riscos que se destacam no exercício da profissão é o uso do multímetro 

para realização de medições, onde na maioria das situações é necessário que todo o 

circuito elétrico continue energizado para a coleta de dados (tensão, corrente, 

frequência da rede, entre outros), expondo o profissional a redes de baixa, média ou 

até mesmo alta tensão.  

A partir desta situação, a intenção deste trabalho é desenvolver um dispositivo 

capaz de reduzir ao máximo o risco existente para realizar essa atividade em 

especifico, além de trazer mais praticidade e comodidade a alguns trabalhos 

realizados pelo eletricista de manutenção.  

 

3. OBJETIVOS 

 Propor um conceito inicial sobre as vantagens do ‘SmartGlass” e elaborar um 

projeto com a capacidade de suporte ao eletricista 

 Realizar a medição com o multímetro de uma forma mais segura e direta 

possível; 

 Desenvolver um “SmartGlass” da forma mais econômica financeiramente e o 

mais ergonomicamente confortável possível; 

 

4. METODOLOGIA 

Na primeira etapa, serão realizados levantamentos dos componentes necessários 

para a construção elétrica e eletrônica do “SmartGlass”, e uma abordagem inicial na 

programação do circuito.  

Após realizar as compras dos componentes, será realizado a elaboração de toda 

comunicação com os componentes e a programação inicial que será utilizado 

demonstrando de forma clara ao display. A partir da parte elétrica e eletrônica 

confeccionada, realizar a criação do modelo e construção do suporte que irá ser 

encaixado ao óculos de proteção do eletricista. 

Após a conclusão da criação do protótipo, será elaborado um artigo com todos os 

dados, esquema elétrico, desenho do layout e a programação utilizada em todo o 

projeto para ter uma compreensão do projeto proposto. 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

Durante esse primeiro trimestre, foram feitas coletas de dados sobre hardwares 

específicos para atender à necessidade (possuir tamanhos reduzidos e valores 

acessíveis), informações relacionadas a programação e comunicação entre os 

componentes utilizados. 

Obteve-se material suficiente para o desenvolvimento de um protótipo funcional, o 

qual já é capaz de medir uma tensão e projeta-la em um display OLED, para que assim 

seja possível trabalhar com o estudo da refração e desenvolver uma estrutura ideal. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram levantados todo o material necessário para a construção da parte 

elétrica/eletrônica e a programação básica, na onde já foi possível realizar a 

comunicação entre o Arduino e o display juntamente com o sensor de tensão e de 

modo simplificado é possível visualizar a tensão elétrica de um determinado objeto 

elétrico a ser medido diretamente no display OLED. 
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