
  Abstract— For individuals who are  visually impaired (VIP), 
navigation requires the construction of a cognitive spatial map of 
one’s surrounding environment. The proposed system  was 
developed using techniques of Virtual Reality and Natural 
Interaction to assist the construction of cognitive spatial map and 
consequently  the mobility of visually impaired (VIP).  The 
system allows the modeling of two-dimensional or three-
dimensional virtual environments.  Is it possible to reproduce any 
places of interest.  The interaction with the virtual environment is 
based on the recognition of poses, which are interpreted as 
actions  of walking, turning left or right, or groping, and sound 
responses. Tests with VIPs were performed and the results 
demonstrated the effectiveness of the system, as well as positive  
feedback from participants who have developed cognitive map of 
the navigated environment. Thus, it may be indicated in aid in 
the work of Orientation and Mobility (OM), and thus contribute 
to greater social inclusion of those people. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

  INFORMAÇÃO espacial não está totalmente 
disponível para pessoas portadoras de deficiência visual 

(PDVs), causando dificuldades na sua mobilidade, devido à 
sua maior dificuldade na geração de mapas cognitivos 
eficientes de ambientes novos e desconhecidos [1]. 

 A mobilidade é a capacidade do indivíduo de se mover 
reagindo a estímulos internos ou externos, seja em equilíbrio 
estático ou dinâmico [2]. É alcançada por um processo ensino-
aprendizado e de um método de treinamento que envolve a 
utilização de recursos mecânicos, ópticos, eletrônicos e animal 
(cão-guia) em vivências contextualizadas, favorecendo o 
desenvolvimento das habilidades e capacidades perceptivo-
motoras do indivíduo [3].  

Para uma pessoa se deslocar de um ponto para outro é 
fundamental saber onde se está em relação a onde se deseja ir 
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e em que direção se deve seguir [4]. Para tanto, deve-se 
construir um mapa cognitivo desse ambiente [5]. O mapa 
cognitivo é uma representação mental do ambiente a sua volta 
, cujo principal objetivo é capacitar os indivíduos a fazerem 
escolhas relacionadas com o ambiente espacial [6]. Uma vez 
formado, o mapa cognitivo fornece o mapeamento necessário 
do mundo físico, de modo que o deficiente visual consiga 
navegar com sucesso e com o mínimo de assistência. 

Além disso, vários estudos recentes relatam que imagens 
espaciais podem ser desenvolvidas e utilizadas por PDVs por 
meio da interação com o Ambiente Virtual através de 
interfaces de áudio [7-11]. 

O presente trabalho propõe uma interface de locomoção 
que permite a exploração de Ambientes Virtuais, por meio de 
Interação Natural e respostas sonoras, para auxiliar pessoas 
com deficiência visual a criar o mapa cognitivo dos ambientes 
navegados e proporcionar uma melhora na sua mobilidade e 
consequentemente uma locomoção mais autônoma e 
independente em ambientes reais. 

O artigo está estruturado da seguinte forma:  A Interface de 
Locomoção é apresentada na Seção II. A Seção III descreve a 
detecção das poses reconhecidas pelo sistema. Os testes 
realizados com os participantes são mostrados na seção IV. Os 
resultados na Seção V. Finalmente, nas Seções VI e VII são 
apresentadas as conclusões e trabalhos futuros e 
agradecimentos do presente estudo. 
 

II. INTERFACE DE LOCOMOÇÃO 
 
A interface proposta é um sistema composto por um 

ambiente virtual controlado pelo dispositivo Kinect(O Kinect é 
um sensor óptico de profundidade desenvolvido pela 
PrimeSense Company em parceria com a Microsoft. 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.). O ambiente virtual é usado para fornecer aos 
usuários informações espaciais por meio de instruções  de 
áudio. O modelo virtual utilizado não é fixo. Pode-se criar 
qualquer ambiente de interesse e armazená-lo em arquivo 
texto ASCII. Para utilizá-lo deve-se informar seu nome na 
inicialização do sistema. A Fig. 1 ilustra um exemplo em 
formato texto para representação da planta baixa de uma casa, 
onde o caracter # representa um bloco de parede, o espaço em 
branco indica uma passagem livre e a posição e direção inicial 
do usuário é marcada com um dos caracteres ^, v, >, < que 
indicam as direções norte, sul, leste ou oeste, respectivamente.  
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Figura 1. Formato texto da planta baixa de uma casa. 

 
O sensor Kinect detecta o usuário  rastreando seu esqueleto,  

reconhece as poses que são estimadas a partir das junções 
rastreadas do usuário e realiza as ações no ambiente virtual, 
que pode ser um movimento de passo a frente, um giro de 90º 
para a direita ou esquerda ou a emissão de sons.  As poses 
reconhecidas pelo sistema são: pose de calibração, simulação 
de caminhada, simulação de virar para esquerda e para direita, 
proteção frontal com uma ou duas mãos e proteção lateral para 
esquerda ou direita. A Fig. 2 apresenta  de forma resumida o 
funcionamento do sistema, mostrando a sequência de passos 
para calibragem,  a detecção das poses e suas interações com o 
ambiente virtual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Estrutura do Sistema. 
 

Para inicializar o sistema, o usuário dever permanece em  
pose de calibração PSI  durante aproximadamente 3 segundos.  
Detectada a pose de calibração, o sistema faz o rastreamento 
do esqueleto e realiza rotinas de atualização das junções que 
captura as coordenadas 3D de cada junção e as armazenam 
para a detecção das poses. A Fig. 3 apresenta a pose PSI 
utilizada para calibração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Modelo em Pose PSI. 
 

III. DETECÇÃO DAS POSES 
 
Todas as junções do esqueleto possuem coordenadas (x, y, 

z) em milímetros. A coordenada z indica a distância de cada 
junção ao Kinect. O Kinect representa o ponto de coordenada 
(0,0,0). Portanto, sua posição é a referência das demais 
coordenadas do usuário e do ambiente. A Fig. 4 ilustra 
algumas distâncias e coordenadas que serão utilizadas para 
detecção das poses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Medidas obtidas após calibração. 
 
A distância d(T,Hd) é obtida pela equação (1). 
 
d T,Hd( ) = d N,S( )+ d S,E( )+ d E,Hd( )  (1) 

 
onde d(N,S), d(S,E) e d(E,Hd) são as distâncias entre a junção 
do pescoço e ombro, ombro e o cotovelo e  cotovelo e mão, 
respectivamente. 

A distância entre cada junção é obtida pela distância 
euclidiana equação (2). 

 

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

(2) 

 
onde d(A,B) é a distância entre os pontos selecionados, 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. 
 

A. Proteção Lateral 
 
A pose proteção lateral é utilizada pelo usuário para a 

detecção de obstáculos laterais. Essa ação não desloca nem 
modifica o ponto de vista do usuário no ambiente virtual, 
apenas emite um alerta sonoro quando obstáculos são 
encontrados. A pose proteção lateral é reconhecida usando as 
equações (3) e (4). 

 
dx T,Hd( ) ≥ dfinal

x  (3) 

dfinal
x = d T,HD( ) ∗ f x T,Hd( )  (4) 

 
onde dx(T,Hd) é a distância entre entre o tronco e uma das mão 
no eixo X e fx(T,Hd) é um fator pré-estabelecido para o 
reconhecimento da detecção lateral.  A distância dx(T,Hd) é 
calculada utilizando a equação (5). 
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dx T,Hd( ) = xT − xHd( )  (5) 

 
onde xT e xHd são as coordenadas no eixo X do tronco e da 
mão, respectivamente. 

O fator fx(T,Hd) foi determinado empiricamente. Foram 
testados os valores: 0.25, 0.50, 0.75 e 1.00. Os fatores 0.25 e 
0.50 deixaram o sistema muito sensível. O fator 1.00 além de 
ser muito difícil de ser atingido, causou certo desconforto ao 
usuário. Assim, o fator que teve resultados mais satisfatórios 
foi de 0.75. 

Além disso, é necessário ainda que yT ≥ yHd ≥ yH, onde yT, 
yHd e yH são as coordenadas no eixo Y do tronco, mão e 
cabeça, respectivamente. 

A verificação desta ação é realizada para cada mão, assim, 
tentativas de detectar obstáculos com duas mãos são 
permitidas. A pose proteção lateral e suas medidas são 
apresentadas na Fig 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Modelo Geométrico da pose proteção lateral. 
 

B – Proteção Frontal 
 

A pose proteção frontal é utilizada pelo usuário para a 
detecção de obstáculos frontais. Como na proteção lateral, essa 
ação não desloca nem modifica o ponto de vista do usuário no 
ambiente virtual, apenas emite um alerta sonoro quando 
obstáculos são encontrados. A pose proteção frontal é 
reconhecida usando as equações (6) e (7). 
 
dz T,Hd( ) ≥ dfinal

z  (6) 

dfinal
z = d T,HD( ) ∗ f z T,Hd( )  (7) 

 
onde dz(T,Hd) é a distância entre o tronco e uma das mão no 
eixo Z e fz(T,Hd) é um fator pré-estabelecido para o 
reconhecimento da detecção frontal. A distância dz(T,Hd) é 
calculada utilizando a equação (8). 
 
dz T,Hd( ) = zT − zHd( )  (8) 

 
onde zT e zHd são as coordenadas no eixo Z do tronco e da mão, 
respectivamente. O fator fz(T,Hd) também foi determinado 
empiricamente. Os valores testados foram os mesmo da pose 
de proteção lateral e os resultados obtidos foram idênticos. 

Assim, o fator fz(T,Hd) que teve resultados mais satisfatórios 
foi também de 0.75. 

Além disso, é necessário ainda que yT ≥ yHd ≥ yH, onde yT, 
yHd e yH são as coordenadas no eixo Y do tronco, mão e 
cabeça, respectivamente. A Fig. 6 ilustra o modelo geométrico 
e as medidas utilizadas para detectar essa ação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Modelo geométrico pose proteção frontal. 
 

C – Simulação de Caminhada 
 

A cada passo do usuário, ou seja, pose de simulação de 
caminhada reconhecida, o sistema realiza o deslocamento 
frontal de um passo no ambiente virtual. Se o usuário realizar 
um passo e sua passagem estiver obstruída o sistema emite um 
alerta sonoro e  não realiza deslocamento no ambiente. A Fig. 
7 ilustra  modelo geométrico da pose simulação de caminhada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Modelo geométrico da pose simulação de caminhada. 
 

Para o reconhecimento da pose de caminhada foram 
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.  O ângulo θk é obtido pela equação (9). 

 

ΘK = arctan ykr − ykl
xkr − xkl









 

(9) 

 
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.  

Quando a inclinação da reta ultrapassa um valor pré-
estabelecido assume-se que foi realizado um passo dentro do 
ambiente. O valor estabelecido foi de 25 graus.  Para encontrar 
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esse parâmetro, os valores de θk foram convertidos de radianos 
para graus e foram experimentados valores a partir de 10 graus 
com intervalos de 5 em 5 graus.  Ângulos menores 
apresentaram muita sensibilidade e ângulos maiores causaram 
desconforto. 

Na equação (9), quando o ângulo θk é positivo o sistema 
identifica um passo com a perna direita e quando negativo 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, somente o 
primeiro será considerado.  Os demais serão ignorados. 
 

D – Simulação de Girar para a Esquerda ou Direita 
 
Para a detecção do movimento de girar o corpo são 

utilizadas as junções do pescoço e ombros. Essas junções 
foram adotadas pois acompanham a torção do tronco e 
esboçam sua rotação. 

A junção do pescoço foi considerada como o centro de 
rotação dos ombros. Quando o usuário está em repouso adota-
se que as junções dos ombro possuem coordenadas no eixo Z 
iguais à do pescoço. A Fig. 9 apresentam o  modelo 
geométrico da pose de girar para o lado e a visão superior da 
rotação dos ombros em relação ao pescoço. As junções do 
pescoço, ombro esquerdo e ombro direito são representados 
pelos pontos N, Sl e Sr, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Modelo geométrico da pose simulação de girar para direita e 
esquerda  e a visão superior da rotação dos ombros em relação ao pescoço. 
 

Para verificar se o usuário rotacionou o corpo, verifica-se 
o ângulo θs dos ombros em relação à pose de repouso. 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 de N 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 
calculadas com a equação (2). O ângulo θs é calculado com a 
equação (10). 

Θs = arcsin d(Sr ,S
'
r )

d(N,Sr )








 

(10) 

 

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 equação (10), quando o ângulo da pose é positivo é 
identificado como rotação para a esquerda e quando negativo 
para a direita. 

Como na pose anterior, os valores de θs foram convertidos 
de radianos para graus e também foram experimentados 
valores a partir de 10 graus com intervalos de 5 em 5 graus. O 
valor satisfatório foi de 45 graus.  Novamente, ângulos 
menores apresentaram muita sensibilidade e ângulos maiores 
causaram desconforto. 
 

IV – TESTES 
 

Testes com PDVs foram realizados para verificar se a 
interface de locomoção proposta usando Realidade Virtual e 
Interação Natural auxilia na criação de mapas cognitivos dos 
ambientes navegados e consequentemente possibilita uma 
locomoção mais autônoma em ambientes desconhecidos. 
 

A. Participantes 
 

Foram convidados dez PDVs do sexo masculino com 
idades variando entre 18 e 40 anos. Propositalmente, escolheu-
se pessoas com diferentes tipos de deficiência visual (Cego 
total ou Baixa Visão), que adquiriram a deficiência em 
diferentes fases da vida (Nascença, Infância, Adolescência, 
Adulta) e com diferentes níveis de noção em Orientação e 
Mobilidade (Muito Boa, Boa, Regular). Essas informações são 
apresentadas de forma resumida na  Tabela I. 
  

TABELA I. CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES. 

Participante  
Características 

Tipo DV Fase Idade Noção OM 

P1 Cego Nascença 20 Boa 

P2 Cego Nascença 21 Regular 

P3 Cego Infância 27 Muito Boa 

P4 Cego Adolescência 21 Muito Boa 

P5 Cego Adulta 35 Regular 

P6 Baixa Visão Nascença 21 Regular 

P7 Baixa Visão Infância 30 Muito Boa 

P8 Baixa Visão Adolescência 38 Boa  

P9 Baixa Visão Adulta 34 Boa 

P10 Baixa Visão Adulta 40 Regular 

 
B. Procedimento 
 
Todos os participantes foram observados individualmente. 

O procedimento foi realizado em 5 etapas. A primeira foi a 
anamnese, a segunda instruções  para utilização do sistema, a 
terceira o teste, a quarta a verbalização e reprodução do trajeto  
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e a quinta questionário final. Na primeira etapa, foi feita uma 
anamnese com cada sujeito em uma sala reservada para a 
pesquisa.  Nessa entrevista, o participante apresentou sua 
história, a concepção de si mesmo e a relação com a cegueira. 
Nessa fase, pôde-se montar o perfil do sujeito. Na etapa 
seguinte foi dada as instruções para utilização do sistema.  
Nesse momento, cada um pode esclarecer possíveis dúvidas, 
simular os  movimentos reconhecidos pelo sistema e se 
ambientar com os sons utilizados. Aqueles que aceitaram 
continuar na pesquisa, passaram para a terceira etapa, o teste. 
O teste consiste em cada sujeito utilizar o sistema para navegar 
em um ambiente virtual e descrever o caminho percorrido de 
um ponto inicial até um ponto final desse ambiente explorado. 
Para a realização do teste, cada participante foi posicionado 
em frente ao Kinect a uma distância de aproximadamente três 
metros e autorizados a reproduzir os movimentos 
reconhecidos pelo sistema (posição PSI, proteção lateral e 
frontal, simulação de caminhada e de girar para a direita e 
esquerda). Seguindo orientação dos profissionais 
especializados em OM,  o ritmo do teste foi  imposto pelo 
participante. Não foi delimitado tempo ou quantidade de 
repetições permitidas.  A etapa seguinte foi a verbalização do 
trajeto e a utilização de um jogo de montar blocos para a 
reprodução  do caminho percorrido. Por último, foi aplicado o 
questionário final para a avaliação do sistema.  
 

C. Ambiente Virtual usado nos testes 
 

O ambientes virtual modelado para esse teste, foi um 
labirinto sugerido pelo professor de OM, como apresentado na 
Fig. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Labirinto modelado para o teste. 
 

Para realizar esse trajeto, são necessários no mínimo 31 
movimentos, sendo 5 passos para frente, 1/4 de volta para a 
esquerda, 6 passos para frente, 1/4 de volta para a esquerda, 5 
passos para frente,  1/4 de volta para a direita,  4 passos para 
frente, 1/4 de volta para a direita e 7 passos para frente. 
 

D. Desempenho dos Participantes 
 

A Tabela II resume o desempenho dos participantes, 
mostrando a quantidade de tentativas que cada participante 
precisou para conseguir memorizar o trajeto, o tempo médio e 
a quantidade média de movimentos necessários em cada 
tentativa, ou seja, sair de um ponto inicial e chegar o a ponto 
final.  

 
 
 
 

TABELA II. DESEMPENHO DOS PARTICIPANTES. 

Participante Tentativas Tempo Médio Média Movimentos 

P1 3 1'22'' 45 

P2 5 2'48'' 92 

P3 2 1'07'' 44 

P4 3 2'27'' 61 

P5 6 4'09'' 94 

P6 4 3'45'' 74 

P7 2 2'28'' 56 

P8 4 1'47'' 46 

P9 4 1'39'' 44 

P10 4 3'44'' 64 

 
V. RESULTADOS 

 
Os 10 sujeitos convidados para participarem da pesquisa 

conseguiram criar o mapa cognitivo do caminho percorrido, 
verbalizá-lo e reproduzi-lo com bloco de montar, fato que 
valida que a interface de locomoção utilizada nesse trabalho 
auxilia  no desenvolvimento da cognição espacial. Ou seja, 
pode auxiliar deficientes visuais a se locomoverem de maneira 
mais autônoma e independente em ambientes desconhecidos. 

O nível de conhecimento em OM, influenciou no 
desempenho dos testes. Aqueles com maior conhecimento em 
OM conseguiram finalizar o teste com menor número de 
tentativas. 

O tipo de deficiência visual, a fase da vida em que ficou 
deficiente ou a idade não influenciaram no desempenho dos 
testes e nem foram determinante para o aprendizado, sujeitos 
com características distintas tiveram desempenho semelhantes 
em relação ao número de tentativas,  tempo de cada tentativa e 
quantidade de movimentos.  

Na maioria dos casos, o tempo para chegar ao final do 
labirinto e a quantidade de movimentos foram diminuindo a 
cada repetição, o que pôde facilitar a criação do mapa mental. 
 

VI. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Neste trabalho foi apresentado uma interface de 
locomoção para auxiliar pessoas com deficiência visual a se 
locomoverem de maneira mais autônoma e independente em 
ambientes desconhecidos. Os resultados obtidos 
demonstraram a efetividade do sistema, assim como avaliação 
positiva dos participantes que conseguiram desenvolver o 
mapa mental do ambiente navegado. 

A relações entre conjuntos de poses e informações 
sonoras para a representação de colisões entre o corpo do 
usuário e elementos do ambiente virtual foi bem aceita pelos 
participantes.  

A maior competência para realizar os testes estão 
diretamente relacionados a uma maior aceitação da deficiência 
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e uma maior habilidade de OM. Porém, mesmo os sujeitos não 
confortáveis com a condição de deficiente e com baixa 
habilidade em OM, conseguiram reproduzir o trajeto proposto, 
afirmaram se sentir mais seguros para navegar no ambiente 
real após o treinamento,  avaliaram o sistema positivamente e  
afirmaram que o usaria novamente. 

Desta forma, o sistema pode ser indicado no auxílio do 
trabalho de OM, e consequentemente contribuir com maior 
inclusão social dessas pessoas. 

Nos trabalhos futuros, pretende-se modelar labirintos ou 
réplicas virtuais de ambientes reais mais sofisticados. Nestes 
ambientes serão incluídos obstáculos altos e baixos, portas, 
janelas e escadas.  

Pretende-se ainda permitir que o usuário se desloque no 
ambiente real. Para isto, serão pesquisados a utilização de 
múltiplos Kinects em um ambiente maior. Desta forma, o 
usuário poderá realizar caminhada ou virar o corpo livremente, 
ao invés de simular.  

Deseja-se acrescentar respostas hápticas ao sistema para 
representar as referências táteis que são úteis no processo de 
OM.  

Por fim, realizar testes com PDVs do sexo feminino para 
verificar se o gênero influência no aprendizado. 
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