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Resumo—This paper proposes a method to aid
blind persons in skill development to walk in unfa-
miliar environments. The method aims to use the
human ability in construct of spatial cognitive maps.
Thus, we developed a system that uses the Virtual
Reality and Kinect R©. Two-dimensional and three-
dimensional virtual environments modeling are al-
lowed. It is possible to reproduce real environments
such as schools, universities and other places of in-
terest. The interaction with the virtual environment
works with pose recognition. Recognized poses are
interpreted as an action such as left and right turn
or walk. Experiments were carried out to verify the
pose recognition algorithms and to identify the op-
timal parameters. The results were satisfactory and
demonstrated that the proposed method can be quite
promising. Thus, it can be indicated as an aid to skill
development of locomotion in real environments.

Keywords-Virtual environments, Natural interac-
tion, Depth Camera, Blind persons.

I. INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que
285 milhões de pessoas ao redor do mundo possuem
algum tipo de deficiência visual. Deste total, 90% vivem
em páıses em desenvolvimento [1].

No Brasil, de acordo com o dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estat́ıstica [2], mais de 506 mil
pessoas são cegas e mais de 6 milhões possuem deficiência
visual severa, totalizando mais de 6,5 milhões de pessoas
que possuem alguma deficiência visual.
A delimitação do grupamento de cegos e portadores de

visão subnormal, se dá por duas escalas oftalmológicas
que são a acuidade visual e campo visual. A acuidade
visual é aquilo que se enxerga a determinada distância e
o campo visual é a amplitude da área alcançada pela
visão [3]. Uma pessoa é considerada cega se a visão
corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou
menos, isto é, se ela pode ver a 20 pés (6 metros) o
que uma pessoa de visão normal pode ver a 200 pés
(60 metros), ou se o diâmetro mais largo do seu campo

visual subentende um arco não maior de 20 graus, ainda
que sua acuidade visual nesse estreito campo possa ser
superior a 20/200. Nesse contexto, caracteriza-se como
portador de visão subnormal aquele que possui acuidade
visual de 6/60 e 18/60 e/ou um campo visual entre 20 e
50o [4].
Os maiores desafios enfrentados por pessoas com defi-

ciência visual estão relacionados a locomoção [3]. A
pessoa cega para se movimentar de um ponto para
outro deve construir um mapa cognitivo do ambiente a
sua volta [5]. Os mapas cognitivos são representações
de ind́ıcios visuais, táteis e auditivos que modelam o
ambiente e permitem as pessoas se localizarem no espaço
[6].
Os cegos não podem contar com pistas visuais para

obter informações e visualmente ordenar e classificar
o seu ambiente f́ısico. Devem confiar em outros canais
sensoriais. Assim a audição e o tato destacam-se na
interação homem-ambiente. A audição é o único sentido
que proporciona a percepção sensorial à longa distância
e o tato em curtas distâncias.
No trabalho de Sanchéz [7] foi constatado que infor-

mações capturadas através de sons são importantes para
o desenvolvimento da orientação espacial, da noção de
distância e para detecção de obstáculos. O estudos de
Ochui [8], Riehle [9] e Giuduce [10] também mostraram
que informações sonoras podem ser úteis para o desen-
volvimento das habilidades de navegação. No trabalho
de Fortin [11] foi verificado que em tarefas de navegação
espacial os cegos apresentam desempenho superior aos
dos indiv́ıduos com visão normal.
Considerando as habilidades cognitivas do ser humano

para construção de mapas mentais, o presente trabalho
propõe um método para auxiliar cegos a se locomover de
maneira mais independente em ambientes desconhecidos.
O método consiste na navegação em ambientes virtuais
baseado em sons, com interação natural através da
simulação de poses que são identificados com aux́ılio do
dispositivo Kinect R©.

2013 XV Symposium on Virtual and Augmented Reality

978-0-7695-5001-5/13 $26.00 © 2013 IEEE

DOI 10.1109/SVR.2013.55

10



Este artigo está estruturado da seguinte forma: Seção
II apresenta os trabalhos relacionados. A Seção III de-
fine Realidade Virtual e Interação Natural. A Seção
V apresenta o ambiente virtual. A Seção VI explica o
reconhecimento das ações. Nas Seções VIII e IX são
apresentados os resultados, as conclusões e trabalhos
futuros.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção, são descritos alguns trabalhos que usam a
tecnologia para auxiliar cegos no processo de locomoção.

O trabalho de Ohuchi [8] descreve uma tecnologia
assistiva para cegos. Foi desenvolvido um sistema com-
posto por labirintos virtuais com sons. O usuário navega
usando um controlador de jogo (joystick) ao invés de
navegar fisicamente. Os sons são emitidos por fones de
ouvido. No trabalho, o labirinto é composto de uma
série de células. Sempre que o usuário se move em uma
dessas células, é emitido o som de um passo. Nas células
podem existir marcos como sons de animais, carros, entre
outros. Quando o usuário atinge algum obstáculo, o con-
trolador de jogo emite uma resposta tátil através de uma
vibração. Os resultados dos experimentos demonstraram
que o sistema auxiliou os usuários a desenvolver mapas
cognitivos dos ambientes navegados após seu uso.

Sánchez [7] criou uma ferramenta para auxiliar o
desenvolvimento das habilidades cognitivas e sensoriais
de pessoas cegas e baixa visão. Foram criados três jogos
de computador, controlados por teclado, com base em
indicações auditivas: o AudioDoom, o AudioMetro e o
Audio-Based Environment Stimulator. O AudioDoom é
um jogo de computador desenvolvido para crianças ce-
gas. Neste jogo, um jogador navega através de um labir-
into virtual com paredes e corredores pré-determinados.
O ojetivo do jogo é encontrar um caminho para o portal
de sáıda e iniciar o próximo ńıvel. No labirinto existem
monstros que devem ser evitados. Após a utilização
do jogo, os jogadores foram capazes de criar represen-
tações táteis das rotas navegadas; O AudioMetro foi
desenvolvido com o objetivo de auxiliar o usuário com
deficiência visual a organizar e preparar uma rota de
viagem antes de andar em um metrô real. O usuário
navega virtualmente através da rede de metrô da cidade
de Santiago, a partir do ponto de partida, passando
através de sucessivas estações, até finalmente chegar ao
destino desejado. Foi constatado que os usuários foram
capazes de planejar sua viagem e, ao longo do tempo,
construir uma representação mental do sistema de metrô
e as interconexões das várias linhas e no Audio-Based
Environment Stimulator, o usuário explora um prédio,
movendo-se através do ambiente e ouvindo sugestões
depois de cada passo. Após a utilização desse jogo, os
usuários foram capazes de navegar no prédio real.

No trabalho realizado por Patel [12] foi constrúıda
uma interface de locomoção e interação com ambientes
virtuais utilizando uma esteira mecânica. É constitúıdo
por uma esteira mecânica que descansa sobre uma base
mecânica giratória. O cinto da esteira possui sensores
de força que detectam a posição dos pés. As posições
angulares dos pés sobre a esteira são monitorados para
determinar a intenção do usuário de se virar. O ambiente
virtual foi desenvolvido com base no piso térreo de
uma instituição de ensino. Possui uma entrada principal,
três corredores e oito marcos (como Sala de professores,
Auditório, Biblioteca, sala de aula-1, etc.). A orientação
ocorre por meio de descrições do ambiente que são emi-
tidos por alto-falantes ou fones de ouvido. Os resultados
revelaram que os participantes foram beneficiados pelo
treinamento, ou seja, houve melhorias significativas no
desempenho de navegação pós-treino. Uma limitação
desse sistema, segundo os autores, é sua incapacidade de
simular caminhos em zigue-zague. Além disso, o volume
do dispositivo e o mecanismo complexo podem impactar
sua usabilidade.

III. REALIDADE VIRTUAL E INTERAÇÃO
NATURAL

A Realidade Virtual (RV) é um conceito de interface
gráfica avançada que permite aplicações computacionais,
na qual haja uma interação em tempo real com usuários,
em ambientes tridimensionais sintéticos, utilizando dis-
positivos multisensoriais [13]. Os dispositivos que cap-
tam a interação do usuário podem ser convencionais
como um teclado ou não convencionais como uma luva
de dados.

A Interação Natural tem como propósito tornar a
experiência do usuário mais próxima de contextos do
cotidiano, sem a necessidade de aprendizado de novos
procedimentos, comandos ou linguagens. É posśıvel in-
teragir através de dispositivos eletrônicos utilizando os
sentidos do ser humano. A interação pode ser através
de gestos, comandos de voz, movimentos e expressões
corporais ou detecção e identificação de partes do corpo,
entre outros [14]. Essa técnica torna a interação com o
ambiente virtual mais fácil e aumenta o grau de imersão.

Atualmente, um dispositivo muito utilizado para in-
teração natural é o sensor óptico de profundidade. O
surgimento e popularização destes sensores, traz um
novo universo de possibilidades, já que além de facilitar
o reconhecimento de gestos, pode-se também realizar
interações no espaço tridimensional.

Neste trabalho, foi utilizado o sensor Kinect R©da
Microsoft para captar a interação do usuário com os
ambientes virtuais. O controle do sistema é feito por
reconhecimento de poses e respostas sonoras.
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IV. Kinect R©

O Kinect R© é um sensor óptico de profundidade de-
senvolvido pela PrimeSense Company em parceria com
a Microsoft. Este sensor foi apresentado como um dis-
positivo de entrada para o seu console de jogos XBOX -
360. Quando usados para jogos, ele segmenta pessoas e é
capaz de estimar a sua postura e ações a fim de comandar
os jogos. É composto por uma câmera RGB, um projetor
e uma câmera de infravermelho. A captura de imagens
coloridas é associada a dados de profundidade para cada
pixel. O dispositivo permite uma interação baseada em
gestos e voz sem a necessidade de controles.
A Fig. 1 ilustra o Kinect R© para XBOX -360.

Figura 1. Kinect R© para XBOX 360.

V. O ambiente virtual

O sistema proposto é um ambiente virtual controlado
pelo dispositivo Kinect R©. O ambiente virtual é usado
para fornecer aos cegos, informações espaciais através de
instruções de áudio e prepará-los para uma locomoção
de forma mais independente nos ambientes reais. O
Kinect R© é utilizado para o reconhecimento de ações pré-
definidas e para a realização de ações de exploração e
navegação no ambiente.
O sistema possui uma tela com mini maps para a

visualização da localização do usuário e uma visão 3D
que representa a percepção frontal do ambiente pelo
usuário.
A Fig 2 apresenta um exemplo de mini map de um

labirinto constrúıdo pelo sistema.

Figura 2. Mini map do labirinto.

A Fig 3 apresenta um exemplo de visão frontal 3D do
labirinto.

Figura 3. Visão frontal 3D do labirinto.

Para permitir a contrução de ambientes por auxil-
iares e tutores, os modelos virtuais não são fixos no
sistema. Eles são montados manualmente e armazenados
em arquivos textos ASCII. O caracter # representa
um bloco de parede. Um espaço em branco indica uma
passagem livre. E a posição e direção inicial do usuário é
marcada com um dos caracteres ˆ, v, > e < que indicam
as direções norte, sul, leste ou oeste, respectivamente.
Para usar o ambiente virtual constrúıdo, o nome do

arquivo deve ser informado na inicialização do sistema.
A Fig 4 ilustra o exemplo em formato texto para

representação do labirinto da Fig 2.

Figura 4. Exemplo de arquivo texto do labirinto.

A. Funcionamento do Sistema

Inicialmente, o usuário não é reconhecido pelo sistema.
O sistema permanece em espera por um usuário em
pose de calibração ψ (psi). O usuário precisa permanecer
nesta pose durante ≈ 3 segundos. A pose ψ pertence
ao NITE. As demais foram desenvolvidas para este
trabalho.
Fig 5(a) apresenta uma imagem do usuário ainda não

detectado. A Fig 5(b) apresenta a pose ψ utilizada para
calibração.
Detectada a pose de calibração, o sistema inicia o

rastreamento do esqueleto. Em seguida são realizadas as
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(a) Modelo não cali-
brado

(b) Modelo calibrado

Figura 5. Modelos do sistema

rotinas de atualização das junções e detecção de poses. A
rotina de atualização das junções captura as coordenadas
3D de cada junção e armazena para a detecção de poses.
A frequência de atualização e detecção no sistema foi
definida para o intervalo de 500 ms. Todos os quadros
e dados de junções fora deste peŕıodo são descarta-
dos. Em testes com atualização em intervalos menores
houve lentidão na atualização da interface gráfica. E
em intervalos maiores do que 500 ms houve perdas no
reconhecimento de poses.

A detecção de poses compara o conjunto de junções
armazenadas com as poses esperadas. As poses recon-
hecidas pelo sistema são: simulação de caminhada e
simulação de movimento girar para esquerda e para
direita.

As ações realizadas pelo ambiente são: mover um passo
a frente, girar 90 graus para o lado direito ou esquerdo,
reproduzir sons. A reprodução de sons é realizada sempre
que o usuário colide com um obstáculo.

A Fig 6 apresenta de forma resumida o funcionamento
do sistema, mostrando a sequência de passos para cali-
bragem, a identificação de poses e suas interações com o
ambiente virtual.

VI. RECONHECIMENTO DE AÇÕES

A biblioteca NITE é um middleware que percebe o
ambiente real 3D com base em imagens de profundidade.
O middleware inclui algoritmos de visão computacional
que permitem a identificação de usuários e o acom-
panhamento de seus movimentos. Ela inclui também
uma API para implementação de controles de interação
natural baseados em gestos do usuário. O algoritmo ex-
ecuta as bases de processamento do fluxo de imagens de
profundidade e usa visão computacional para executar

Sensor Kinect

captura do mapa
de profundidade

captura da 
imagem colorida

Deteção do
Usuário

pose psi

rastreamento
do esqueleto

Reconhecimento
de Poses

virar para 
esquerda / direita

andar

Ações no
Ambiente

Virtual

Virar
±90 graus

mover 1 passo
à frente

reproduzir
Som

Figura 6. Estrutura do sistema com reconhecimento de poses.

a segmentação de cena, detecção de mão e rastreamento
de corpo inteiro
Neste trabalho foram utilizados apenas os algoritmos

do NITE para detecção e rastreamento do esqueleto e
para determinação da posição das junções dos usuários.
Os gestos padrões da biblioteca NITE não foram utiliza-
dos.
Atualmente, o NITE está limitado a um conjunto com

três junções centrais - cabeça (H), pescoço (N), tronco
(T ), e seis junções do lado esquerdo e do lado direito -
ombros (Sl e Sr), cotovelos (El e Er), mãos (Hdl e Hdr),
quadril (Hpl e Hpr), joelhos (Kl e Kr) e pés (Fl e Fr).
A Fig 7 ilustra modelo de corpo humano com as quinze

junções reconhecidas pelo NITE.
Para todas as junções, o esqueleto do NITE fornece

coordenadas (x, y, z) em miĺımetros. A coordenada z
indica a distância de cada junção ao Kinect R©. A Fig
8(a) mostra a visão superior do ambiente real, com
uma distância dz entre o dispositivo e o usuário. Esta
medida é a base para os demais cálculos realizados pela
biblioteca OpenNI. E a Fig 8(b) apresenta a perspectiva
3D do esqueleto do usuário.
O Kinect R© representa o ponto de coordenada (0, 0, 0).

Portanto, sua posição é a referência das demais co-
ordenadas do usuário e do ambiente. Como afirmado
anteriormente, o controle do ambiente virtual é realizado
com as poses de caminhar e girar para esquerda e direita,
que são estimadas a partir das junções rastreadas do
usuário
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H

NEl Er
Sl Sr

Hdl Hdr

T

HprHpl

Kl Kr

Fl Fr

Figura 7. Esqueleto e as quinze junções reconhecidas pelo NITE.

(0, 0, 0)

Z

X

dz

(a) Visão superior.

X

Y

Z

(b) Visão 3D.

Figura 8. Visão superior e modelo em perspectiva.

A. Detecção da simulação de caminhada

A cada passo do usuário, ou seja, pose de caminhada
reconhecida, o sistema realiza o deslocamento frontal de
um passo no labirinto. O usuário não deve se deslocar
no ambiente real. Os passos do usuário devem ser apenas
simulados.

Quando o usuário realiza um passo e sua passagem no
labirinto está obstrúıda o sistema emite um alerta sonoro
semelhante à batida em madeira ou parede. Neste caso
não é realizado deslocamento no ambiente.

As Fig 9(a) e 9(b) ilustram a pose de simulação de
caminhada e o modelo geométrico, respectivamente.

Para o reconhecimento da pose de caminhada foram
utilizadas as junções dos joelhos. Isto foi necessário
pois, dependendo da altura e ângulo do Kinect R© o
reconhecimento das junções dos pés apresenta instabil-
idade. A pose foi tratada como plana. Portanto, foram

(a) Modelo recon-
hecido

θk

Kl

Kr

(b) Modelo
geométrico

Figura 9. Pose de caminhada

consideradas apenas as coordenadas dos eixos X e Y dos
joelhos. As junções dos joelhos são consideradas como
pontos de uma mesma reta. Então, calcula-se o ângulo
θk que indica a inclinação da reta. A Fig 10 apresenta
o modelo geométrico da pose de caminhada. As junções
Kl e Kr correspondem aos joelhos esquerdo e direito,
respectivamente.

θk
Kl

Kr

Y

X

ykr

ykl

xkl xkr

Figura 10. Modelo geométrico da pose de caminhada.

Quando a inclinação da reta ultrapassa um valor pré-
estabelecido assume-se que foi realizada uma pose de
andar. O ângulo θk é obtido pela Eq. (1). E o valor de
θk utilizado para reconhecimento da pose de andar foi
obtido empiricamente.

θk = arctan
ykr − ykl

xkr − xkl

(1)

onde θk é o ângulo de inclinação da reta, xkl
e ykl

são as coordenadas do joelho esquerdo e xkr e ykr são
as coordenadas do joelho direito. Na Eq. 1, quando o
ângulo θk é positivo o sistema identifica um passo com a
perna direita. Quando esse é negativo o sistema identifica
um passo com a perna esquerda. No sistema os passos
são identificados de forma alternada. Assim, se o usuário
realizar uma sequência de passos com o mesmo joelho,
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somente o primeiro será consierado. Os demais serão
ignorados.

B. Detecção do movimento de girar para a esquerda e
direita

Para a detecção do movimento de girar o corpo são
utilizadas as junções do pescoço e ombros. Esta pose
necessita de informações tridimensionais das junções.
As Fig. 11(a) e 11(b) apresentam a pose de girar e seu

modelo geométrico, respectivamente.

(a) Modelo recon-
hecido

θs

-θs

(b) Modelo geométrico

Figura 11. Pose de rotação

As junções do pescoço e dos ombros foram adotadas
pois, essas junções acompanham a torção do tronco e
esboçam bem sua rotação. A junção do pecoço foi con-
siderada como o centro de rotação dos ombros. Quando
o usuário está em repouso adota-se que as junções dos
ombros possuem coordenadas no eixo Z iguais à do
pescoço. A Fig. 12 apresenta a visão superior do usuário
com o respectivo modelo geométrico.

θs
-θs

θs
-θs

z

xN

Sr

Sl

Sl'

Sr'

d(N
,S r
)

d(Sr,Sr')

Figura 12. Visão superior do modelo de rotação dos ombros em
relação ao pescoço.

As junções do pescoço, ombro esquerdo e ombro dire-
ito são representados pelos pontos N , Sl e Sr, respecti-
vamente.

Para verificar se o usuário rotacionou o corpo, observa-
se o ângulo θs dos ombros em relação à pose de repouso.
Se este ângulo atingir um valor esperado é reconhecida
a pose de virar. O valor de θs utilizado para reconheci-
mento também foi obtido empiricamente.
Como as junções dos ombros e pescoço são colineares,

quando uma junção de ombro é rotacionada para uma
direção, a junção do outro ombro rotaciona para a
direção oposta com o mesmo ângulo, porém, com sinal
contrário. Assim, é necessário apenas efetuar os cálculos
para um dos ombros. Arbitrariamente, foi adotado o
ombro direito.
A junção Sr é projetada perpendicularmente ao eixo

Z. As coordenadas deN são (xn, yn, zn). As coordenadas
de Sr são (xsr , ysr , zsr ) e as coordenadas projetadas S′

sr
são (x′sr , ysr , zn). As distâncias d(N,Sr) entre N e Sr

e d(Sr, S
′
r) entre Sr e S′

r são obtidas pela distância
euclidiana (Eq. (2)).

d(A,B) =
√
(xb − xa)2 + (yb − ya)2 + (zb − za)2 (2)

onde d(A,B) é a distância entre os pontos seleciona-
dos, A e B são as junções que estão sendo utilizadas, xa,
ya e za e xb, yb e zb são as coordenadas das junções A e
B, respectivamente.
O ângulo θs é calculado com a Eq. (3).

θs = arcsin
d(Sr, S

′
r)

d(N,Sr)
(3)

onde θs é o ângulo de rotação, d(Sr, S
′
r) é a distância

entre as junções Sr e S′
r e d(N,Sr) é a distância entre

os pontos N e Sr.
Na Eq. 3, quando o ângulo da pose é positivo é

identificado como rotação para a esquerda. Quando o
ângulo da pose é negativo é identificado como rotação
para a direita.

VII. RESULTADOS

Para a identificação da pose de simulação de camin-
hada foram experimentados valores para o ângulo θk.
Os valores de θk foram convertidos de radianos para
graus. Foram experimentados valores a partir de 10 graus
com intervalos de 5 em 5 graus. O valor aceitável foi de
25 graus. Ângulo menor apresenta muita sensibilidade
e ângulo maior causa desconforto. Ressalta-se que na
simulação de caminhada é necessário que o usuário
evite se deslocar. Embora as medidas sejam recalculadas
em tempo real, mudanças de posição no ambiente real
podem gerar erros de aproximação e provocar instabili-
dades ou perda do usuário no campo visual do Kinect R©.
Para a identificação da pose de girar para o lado foram

experimentados valores para o ângulo θs. Os valores de
θs também foram convertidos de radianos para graus.
Foram experimentados valores a partir de 10 graus com
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intervalos de 5 em 5 graus. O valor aceitável foi de 45
graus. Novamente, ângulos menores apresentaram muita
sensibilidade e ângulos maiores causaram desconforto.

VIII. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi apresentado um método de treina-
mento de navegação para pessoas cegas e de baixa visão.
Este método consiste de ambientes virtuais controlados
por um Kinect R©. O dispositivo permite detectar movi-
mentos do usuário proporcionando interação natural.
O sistema foi desenvolvido para ser simples e ter

labirintos editáveis. Com o método proposto o usuário
precisa apenas aprender os movimentos reconhecidos
pelo software e reproduźı-los. O sistema também tem
como propósito ser acesśıvel, assim o ambiente virtual
foi desenvolvido com software livre. Além disso, Kinect R©
tem um preço relativamente baixo.
Os experimentos realizados demonstraram que o

método proposto pode ser bastante promissor. Verifica-
se que é posśıvel ao usuário simular sua locomoção de
forma livre e no seu próprio ritmo. Desta forma, pode
ser indicado no estudo para aux́ılio do desenvolvimento
da habilidade de locomoção em ambientes reais.

IX. TRABALHOS FUTUROS

Nos trabalhos futuros, pretende-se modelar labirintos
ou réplicas virtuais de ambientes reais mais sofistica-
dos. Nestes ambientes serão inclúıdos obstáculos altos
e baixos, portas, janelas e escadas.
Pretende-se implementar outras ações, como por ex-

emplo, tatear lateralmente e frontalmente.
Deseja-se ainda permitir que o usuário se desloque no

ambiente real. Para isto, serão pesquisadas a utilização
de multiplos Kinects R© em um ambiente maior. Desta
forma, o usuário poderá realizar caminhada ou girar o
corpo livremente, ao invés de simular.
Por fim, deseja-se acrescentar respostas hápticas para

o usuário.
O projeto já foi submetido a um comitê de ética. Assim

que aprovado, serão realizados testes de usabilidade do
sistema com pessoas cegas.
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