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1.RESUMO 

Este trabalho utiliza técnicas de automação e ambientação em realidade virtual 

para simular um passeio pelos domínios da Universidade. Demonstrando a integração 

entre diferentes tecnologias, o estudo visa a associação de tecnologia de controlador 

lógico programável em uma estrutura acionada por cilindros pneumáticos. Foram 

projetadas bases móveis para a movimentação de um banco apoiado cujos 

movimentos seguem o movimento de um filme em óculos de realidade virtual. Esta 

associação de tecnologias aprimora a interface entre usuários e o sistema de 

realidade virtual, possibilitando o aprendizado e a ambientação em quatro dimensões 

de diferentes ambientes e edificações. O presente trabalho possui uma boa 

aplicabilidade comercial, sendo sugestivo em apresentações de novos 

empreendimentos comercias, residenciais e lojas de turismo. 

2.INTRODUÇÃO 

A tecnologia de realidade virtual está consolidada como a forma mais avançada 

de interface entre o usuário e o computador, podendo ser utilizada desde o 

desenvolvimento e criação de novos produtos à modelagem, simulação e otimização 

de processos de manufatura. A realidade virtual permite a criação de ambientes 

virtuais tridimensionais ou criados por foto/filme que simulam de forma realística as 

situações do mundo real.  

A utilização integrada de realidade virtual e automação permite a criação de 

ferramentas eficientes para a ambientação em diferentes lugares, possibilitando uma 

experiência multissensorial em tempo real.  

Deste modo, o trabalho descrito demonstra a integração entre os sistemas 

pneumáticos controlados por elétrica/eletrônica sincronizados aos comandos da 

realidade virtual. 

3.OBJETIVOS 

Este trabalho se objetiva no projeto e na construção de uma máquina que ao 

integrar tecnologias distintas, permite uma visita à Universidade com a aplicação de 

realidade virtual. 

 

 



4.METODOLOGIA 

Foi realizado um levantamento de informações com professores da 

universidade para a determinação dos embasamentos teóricos necessários para o 

desenvolvimento do projeto sendo sugestivo o estudo da ergonomia, pneumática e 

automação. 

A interface com o ser humano faz com que o estudo da ergonomia seja 

essencial para o desenvolvimento do trabalho, visto que a segurança do passageiro 

durante o uso do sistema é primordial. 

A estrutura é a parte de um corpo que suporta os esforços nele aplicados. Em 

nosso protótipo, os corpos que compõem a estrutura são classificados como barras 

prismáticas de perfil anelar pois uma de suas dimensões é muito maior que as outras 

duas caracterizando-as como barras e possuem eixo reto e seção transversal 

constante, caracterizando-as como prismáticas.  

As técnicas da pneumática possibilitadas pelo uso de elementos de trabalho 

sendo os principais os cilindros e as válvulas de controle. Os dispositivos são 

alimentados a ar comprimido e fornecem energia mecânica por meio da expansão do 

fluido.  

A realidade virtual é uma tecnologia de interface gráfica, criado por um sistema 

computacional, capaz de enganar os sentidos do usuário através de uma simulação 

de um ambiente virtual, induzindo efeitos visuais, sonoros e até táteis, a realidade 

virtual permite a imersão completa em um ambiente simulado, com ou sem interação 

do usuário. 

5.DESENVOLVIMENTO 

As características do projeto, como formato do protótipo, material a ser 

utilizado, tecnologia disponível e tecnologia requerida foram definidas após a 

realização de análises. Deste modo, com o auxílio dos professores da Universidade e 

dos técnicos do Laboratório de Soldagem e Usinagem, foi desenvolvido a estrutura do 

protótipo. Composto de duas armações retangulares apoiadas e soldadas de modo 

que possam dar sustentação aos demais equipamentos e ao usuário. Foi 

desenvolvido um circuito no software Proteus e obtivemos a relação de materiais que 



teriam necessidade de compra. Utilizando pistões pneumáticos disponíveis 

realizamos testes que proporcionaram resultados e a visualização de como será o 

movimento do dispositivo.  

Está em desenvolvimento a fase de montagem de circuitos e integração de 

estruturas mecânicas e eletrônicas pelo microcontrolador Arduino, que possibilitará ao 

usuário a sensação desejada pelos autores do projeto. Futuramente, haverá a 

integração de três áreas: mecânica, eletrônica e visual. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Atualmente nosso projeto está em fase de adaptação para a execução de 

testes em breve. Após corte das barras, limpeza das mesmas, soldagem para fixação, 

adaptação dos cilindros, estudos de posicionamento, medição calculada e montagem, 

o protótipo encontra-se apto para testes práticos. 

A fase atual é o desenvolvimento da interação da área da mecânica com a área 

da eletrônica. Fazer as devidas ligações entre a estrutura pneumática com o 

compressor e com o software que irá executar a ação de simulação com o auxílio do 

óculos de realidade virtual que irá reproduzir o vídeo determinado. 

7.FONTES CONSULTADAS 

BONACORSO, NelsoGauze; NOLL, Valdir. Automação Eletropneumática. 8. ed. São Paulo: 

Érica, 1997 

HIBBELER, Russsel Charles.  Resistência dos Materiais. 7. ed – São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 

IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Blucher, 2005. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. 2009 - 

Reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

 


