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Resumo 
 

     Este estudo tem por finalidade a pesquisa e 
implementação de uma nova abordagem em 
renderização de vento, onde este deve desempenhar 
uma interface de feedback para interação em ambientes 
virtuais, através de técnicas que implicam na abstração 
do sentido natural do vento, para uma atribuição de 
significados com o propósito de orientação.  
 
Palavras Chave: Orientação, Renderização de Vento, 
Ambiente Virtual. 
 

1. Introdução 
 
     Experimentos e estudos quanto ao uso do vento em 
realidade virtual vem sendo desenvolvidos desde a 
década de 50. O Sensorama[1], primeiro sistema em 
realidade virtual, criado por Morton Heilig, já utilizava 
ventiladores como forma de feedback sensorial para 
simular um passeio em uma motocicleta. No entanto, 
estudos aprofundados na área de renderização do 
vento, só vem ocorrendo de forma expressiva na ultima 
década, e de modo geral, buscam no vento uma forma 
de aumentar a sensação de imersão e presença nos 
ambientes virtuais. 
     Neste artigo propomos um sistema diferenciado que 
utiliza o vento como meio de orientação em um 
ambiente virtual. De modo a desempenhar 
sumariamente um papel em contraste ao usualmente 
praticado. Onde o vento está como um representante de 
uma informação que não necessariamente equivalha a 
ele mesmo. Podendo por exemplo, indicar a 
localização de objetos em um ambiente virtual, 
representar direções a serem seguidas, ou modelar 
qualquer carga simples de informação. Neste intuito, 
foram desenvolvidos uma interface de hardware para 
feedback sensorial através do vento, e um software de 
controle para teste e comprovação de tais capacidades. 

     Este artigo procede com uma visão geral de 
trabalhos relacionados, que nos serviram como 
principais referências. Em seguida descreveremos os 
detalhes específicos do projeto, para então 
abordaremos as etapas técnica, relatando os softwares e 
hardwares utilizados. Por fim discutiremos os 
resultados obtidos e as intenções para implementações 
futuras. 
 

2. Trabalhos Relacionados 
      
     Durante o desenvolvimento deste projeto, dois 
trabalhos de proposta semelhantes nos serviram como 
principais inspirações, o Wind Cube[3], e o Head 
Mounted Wind[2]. Que obtiveram grande sucesso na 
área de renderização de vento, e foram de inestimável 
utilidade na exploração e desenvolvimento de nossas 
idéias. Embora, contrariamente as nossas intenções, 
ambos tratam como prioridade o aspecto de realismo 
em seus projetos. 
     O Wind Cube[3], é um sistema que procura tornar 
um ambiente em realidade virtual mais “habitável”, 
através da utilização de feedback sensorial de vento. O 
dispositivo consiste em uma inúmera quantidade de 
ventiladores anexados a uma estrutura cúbica, em que o 
usuário do sistema de realidade virtual interage com o 
ambiente virtual. Neste trabalho foi analisada a 
quantidade, a disposição e a direção ideal dos 
ventiladores usados, desta forma garantindo uma 
melhor experiência de imersão e presença pelo usuário. 
     O segundo trabalho, Head Mounted Wind[2], tem 
como objetivo principal a melhoria da sensação de 
presença em uma situação de pilotagem remota de 
aviões ultra leves, isto através do envio de informações 
referentes a influência do vento no ultra leve 
intensidade e direção do vento), ao controlador remoto, 
praticada por um dispositivo de renderização de vento 
na forma de um octógono acoplado a um Head 
Mounted Display. Desta forma, objetivou-se uma 



experiência mais realista, e que tornasse o controle de 
ultra leves por tele presença menos suscetíveis a erros. 
    

3. Orientação através do vento 
 
     Diferentemente dos dispositivos desenvolvidos 
anteriormente, onde o objetivo era complementar a 
experiência de presença em um ambiente virtual. O 
"Wind Walker" propõe o uso não natural do sentido 
tátil característico do vento, como método não 
convencional de recepção de informação, onde o 
usuário poderá utilizá-lo como forma de orientação, 
aplicando-se como uma camada adicional de 
informação que complementa, ou por si só é a 
experiência. Desta forma, entendemos esta 
renderização do vento de forma semelhante ao uso do 
texto e menus gráficos na realidade aumentada, uma 
forma não natural e irreal de comunicar o usuário, que 
no entanto, pode estimular a sensibilidade e percepção 
do mesmo ao ponto de tornar seu uso intuitivo. 
     Explorando uma situação, se descrevermos um nó 
de labirinto como, “passagem a direita, bloqueio a 
frente, passagem a esquerda, bloqueio atrás”, teremos 
consciência de nossas possibilidades de ação com o 
ambiente, mas com uma alta carga de processamento 
cognitivo, resultando em uma considerável distância no 
controle intuitivo. Nosso primeiro experimento tem a 
intenção de analisar a efetividade do vento com esta 
mesma aplicação, onde na mesma situação teríamos 
ventiladores ligados a direita e esquerda, e desligados a 
frente e atrás. Obtendo conclusões quanto a 
possibilidade de mais rápida apreensão de significado e 
aceitação do método de feedback, para que junto do 
recolhimento de opiniões, possamos elaborar 
experimentos de maior significado a nossa pesquisa. 
     Pretende-se que um destes experimentos seja a 
adequação deste trabalho como um método de elevar a 
qualidade de compreensão que o deficiente visual 
possui de um ambiente virtual.  
 

4. Implementação 
4.1 Desenvolvimento de Hardware 
 
      O dispositivo de hardware consiste em quatro 
ventiladores, controlados pelo sinal elétrico liberado 
pela porta paralela, sua potência pode ser regulada por 
uma simulação de PWM (Pulse Width Modulation - 
Modulação por Largura de Pulso) nos pinos de saída da 
paralela.  
     O controlador recebe a saída de oito pinos da porta 
paralela, cada um podendo controlar a ativação de um 
dos ventiladores pela liberação da alimentação externa, 
neste caso, apenas quatro estão sendo usados (figura 1). 

  
Figura 1: Placa controladora dos ventiladores 

 
     Para facilitar o período de testes, dispomos os 
ventiladores em uma estrutura de alumínio semelhante 
a um chapéu (figura 2), e que veste como um (figura 3). 
 

 
Figura 2: Estrutura que suspende os ventiladores 

 

 
Figura 3: Como veste o equipamento 

 

 
 



4.2 Desenvolvimento de Software 
 
     Afim de um levantamento de resultados inicial, foi 
desenvolvido um software simples e objetivo, onde em 
um labirinto (figura 4), o aparato de hardware servirá 
como indicador dos possíveis sentidos que o usuário 
poderá tomar. 
 

 
Figura 4: Representação gráfica do labirinto 

 
    Supondo um labirinto de corredores, onde o usuário 
pode se locomover em quatro direções: para a direita, 
esquerda, frente e para trás. Tendo o propósito de 
encontrar uma saída, pretendemos fazer um 
comparativo quanto à capacidade de gerenciar e 
armazenar informações obtidas por diferentes formas 
de orientação: vento, áudio, leitura, imagem. Afim de 
basear em dados concretos os resultados as principais  
vantagens e desvantagens do uso do vento para 
orientação, e descobrir possibilidades de experimentos 
mais eficientes na busca de nossos objetivos. 

 
5. Resultados 
 
     Embora contemos agora, com a peça de hardware 
finalizada, e um primeiro software para testes, ainda 
não o praticamos de forma metodológica ou confiável, 
apenas informalmente e por mera observação e busca 
de falhas simples. 
     Nisto observou-se como ponto positivo certo 
interesse e curiosidade com o dispositivo, de modo que 
cerca de dez pessoas já experimentaram o dispositivo.   
     Por outro lado, pareceu presente uma curva de 
aprendizado meio alta na tarefa de assimilar o vento 
como informação de orientação, mas que 
aparentemente pode ser superada pelo hábito. 

     Se levarmos em conta estas possibilidades de 
resultados como oficiais, acredita-se que o trabalho 
possa alcançar maior prosperidade quando 
implementado ao uso por deficientes visuais, por 
exemplo, para expandir os jogos baseados em áudio, 
situação onde a curva de aprendizado não irá se impor 
como fator determinante para sua implementação. 
 

6. Trabalhos Futuros 
 
     Procede a partir deste ponto, a intenção de 
implementar softwares que abordem outros aspectos da 
orientação não natural através do vento. Como por 
exemplo, seu uso como indicador da localização de 
oponentes em jogos FPS (First Person Shooter), desta 
forma explorando possibilidades de melhoria na 
experiência de jogos digitais por deficientes visuais, 
que usualmente se baseiam apenas em áudio, como é o 
caso do Áudio Quake[6], modificação do Quake II 
realizada pela AGRIP. 
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