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Resumo—This paper proposes a method to aid blind persons
in skill development to walk in unfamiliar 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 allowed. It is possible to re-
produce real environments such as schools, universities and other
places of interest. 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 optimal 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 Environment, Poses Recognition, Depth
Camera, Blind.

I. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, em todo o mundo, a questão da in-

clusão vem ganhando espaço e força, estando hoje constituída
como movimento social e político. Atualmente, percebe-se que
pessoas com deficiência visual estão tendo novas possibilida-
des para sua inclusão na sociedade por causa, especialmente,
de novas tecnologias que estão sendo trabalhadas para que
todos possam ter uma vida mais autônoma e independente.

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 285
milhões de pessoas ao redor do mundo possuem algum tipo
de deficiência visual [1]. No Brasil, de acordo com o dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [2], mais de 506
mil pessoas são cegas e mais de 6 milhões possuem deficiência
visual severa.

Estudos sobre deficiência visual mencionam que um dos
maiores problemas para o indivíduo cego ou de baixa visão
são as limitações relacionadas a Orientação e Mobilidade [3].
Os cegos não podem contar com pistas visuais para obter
informações e visualmente ordenar e classificar o seu ambiente
físico. Devem confiar em outros canais sensoriais, como o tato
e a audição, que passam a obter destaque na interação homem-
ambiente [4].

Os avanços tecnológicos, ocorrido nos últimos tempos,
tem possibilitado novas formas de interação, cada vez mais

complexas e centradas no usuário. Neste cenário pode-se
destacar o crescimento de sistemas baseados em técnicas de
Realidade Virtual e Interação Natural.

A Interação Natural permite sistemas com controle mais
intuitivo, promove maior imersão, além de apresentar diversas
novas possibilidades, como permitir o uso de sistemas sem
necessidade de entrar em contato físico com dispositivos.

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sis-
tema para auxíliar cegos a se locomoverem em ambientes
desconhecidos. Para isto, são utilizadas técnicas de Realidade
Virtual e Reconhecimento de Poses utilizando o Kinect R©.

Este artigo está estruturado da seguinte forma: na Seção
II são apresentados trabalhos relacionados a essa pesquisa.
A Seção III apresenta o Ambiente Virtual. Na Seção IV é
tratado o reconhecimento das poses do sistema. Na Seção V
são descritos os resultados dos testes realizados. Finalmente,
nas Seções VI, VII são apresentadas as conclusões, trabalhos
futuros do presente estudo.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Nos estudos de Yang, Tian, Yi e Arditi [5] e [6] foram
pesquisadas a identicação de portas em ambientes desconhe-
cidos usando visão computacional. A detecção de sinalização
em portas de banheiro e reconhecimento de texto, a partir
de imagens captadas por câmera portátil foram discutidos
nos trabalhos de Tian, Yi e Arditi [7] e Wang e Tian [8].
Shragal, Borenstein e Korem [9] descreveram a utilização de
um sistema de robô móvel como um dispositivo de orienta-
ção. Hine e Nooralahivan [10], Kemmerling e Schliepkorte
[11], Whitney [12] e Sonnenblick [13] utilizaram do sons
provenientes de balizas instaladas em prédios para informar
sobre pontos de referência e placas e enviar informações sobre
localização continuamente. Ohuchi, Iwaya, Suzuki e Munekata
[14] desenvolveram labirintos com respostas sonoras, através
do qual um usuário pode navegar virtualmente usando um
joystick. Ivanchenko, Coughlan e Shen [15] desenvolveram um
sistema para celular para detectar faixa de pedestre. Sánchez,
Sáenz e Marabet [16] desenvolveram três jogos de computador
com base em indicações auditivas, que permite interação com



o mundo virtual via teclado. Patel e Vij [17] construiram uma
interface de locomoção e interação com ambientes virtuais
utilizando uma esteira mecânica. Manduchi [18] desenvolveu
um sistema que usa marcadores de cores especiais, colocados
em locais-chave no ambiente, que podem ser detectados por
celular. Zöllner e Huber [19] utilizaram um Kinect R©e um
cinto de vibração para ajudar as pessoas com deficiência visual
a transitar por locais fechados. A empresa japonesa NSK -
Motion & Control [20] desenvolveu um cão-guia robô com o
Kinect R©para detectar obstáculos.

O sistema proposto neste trabalho permite que o usuário
navegue pelo ambiente virtual sem a necessidade de qualquer
dispositivo atrelado ao corpo. O usuário também não precisa
aprender nenhum comando ou dispositivo novo. A interação é
feita por gestos comuns do cotidiano que são capturados por
um Kinect R©.

III. 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
independênte nos ambientes reais. O Kinect R©é utilizado para
o reconhecimento de poses pré-definidas e para a realização
de ações de exploração e navegação no ambiente.

O sistema possui uma tela para a visualização da localização
do usuário, conforme exemplo apresentado pela Fig. 1.

x

Figura 1. Visão aérea 2D de uma planta baixa.

Para permitir a contrução de ambientes por auxiliares e
tutores, os modelos virtuais não são fixos. Eles são montados
manualmente e armazenados em arquivos textos ASCII. E para
usá-los, o nome do arquivo deve ser informado na inicialização
do sistema. A Fig. 2 ilustra o exemplo em formato texto para
representação da Fig. 1.

            ########

            #      #

            #      #

########x####      #

#           #      #

#           #      #

#           # ######

#              #   #

#            v     #

#     ##### # ######

#     #     #      #

#     #     #      #

#     #     #      #

#     #     #      #

#     #     #      #

####################

Figura 2. Exemplo de arquivo texto da planta baixa.

O caracter # representa um bloco de parede e o caracter x
representa o objetivo a ser atingido. Um espaço em branco
indica uma passagem livre. E a posição e direção inicial

do usuário é marcada com um dos caracteres ^, v, > e < que
indicam as direções norte, sul, leste ou oeste, respectivamente.

A. Configuração do Sistema

1) Hardware: A configuração utilizada para o sistema
consiste em um computador Lenovo G460 com processador
Intel CoreTMi5-430M (3MB de cache, 2,26 GHz), 4GB de
memória, rodando Linux Ubuntu 10.10 (Maverick) com uma
placa gráfica NVIDIA GeForce 310M com 512MB. Um mo-
nitor LCD de 32 polegadas de tamanho físico. E um sensor
Kinect R©configurado para resolução de imagem de 640× 480
e 30 quadros por segundo.

2) Software: Foi utilizado o driver de código aberto
OpenNI da PrimeSense para interface com o sensor Kinect R©e
o middleware NITE.

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 3 ilustra modelo de corpo humano com as quinze
junções reconhecidas pelo NITE.

H

NEl Er
Sl Sr

Hdl Hdr

T

HprHpl

Kl Kr

Fl Fr

Figura 3. Esqueleto e as quinze junções reconhecidas pelo NITE.

Para o desenvolvimento do sistema, foi utilizada a plata-
forma Java com JDK e JRE versão 1.6.0_22. Para a interface
gráfica foi utilizada a versão 1.5.2 do Java3D, que tem como
requisitos mínimos o JDK 1.5.0 e o adaptador gráfico com
suporte a extensões GLX 1.3 e o OpenGL 1.3.

A Fig. 4 apresenta de forma resumida o funcionamento
do sistema, mostrando a sequência de passos para calibração,
a identificação de poses e suas interações com o ambiente
virtual.

IV. RECONHECIMENTO DE POSES

Neste trabalho foram utilizados 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 utilizados.

Para o controle do ambiente virtual foram definidas algumas
poses que são estimadas a partir das junções rastreadas do
usuário. As poses reconhecidas pelo sistema são: simulação
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Figura 4. Estrutura do sistema com reconhecimento de poses.

de caminhada, simulação de virar para esquerda e para direita,
tatear frontalmente com uma ou duas mãos e tatear para
esquerda e para a direita.

A. Inicialização 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 Fig. 5 apresenta a pose ψ utilizada
para calibração.

Figura 5. Modelo em pose ψ.

Detectada a pose de calibração, o sistema inicia o rastrea-
mento do esqueleto. Em seguida realiza 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.

B. Cálculo de distâncias para detecção de poses

Todas as junções do esqueleto possuem coordenadas
(x, y, z) em milímetros. A coordenada z indica a distância
de cada junção ao Kinect R©. O Kinect R©representa o ponto de

coordenada (0, 0, 0). Portanto, sua posição é a referência das
demais coordenadas do usuário e do ambiente.

Diversas poses do sistema são identificadas pela verificação
de distâncias. A Fig 6 ilustra algumas distâncias e coordenadas
úteis.

yH
d(T,Hd)

Y

X

yT

yHd

d(N,S) d(S,E) d(E,Hd)

Figura 6. Medidas obtidas após a calibração.

A distância d(T,Hd) é usada com frequência pelo sistema.
É obtida pela Eq. (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
as junções do pescoço e do ombro, entre as junções do
ombro e o cotovelo e entre as junções do cotovelo e da mão,
respectivamente.

A distância entre cada junção é obtida pela distância eucli-
diana (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 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.

C. Detecção das poses de tateamento lateral

A pose de tateamento 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 en-
contrados. A pose de tateamento de obstáculos laterais é
reconhecida quando

dx(T,Hd) ≥ dxbound, (3)

dxbound = d(T,Hd) · fx(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 Eq. (5).



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.

Além disso, é necessário ainda que

yT ≤ yHd ≤ yH , (6)

onde yT , yHd e yH são as coordenadas no eixo Y do tronco,
mão e cabeça, respectivamente.

As poses de detecção de obstáculos laterais e suas medidas
são apresentadas pelas Fig 7(a) e 7(b). A verificação desta
ação é realizada para cada mão, assim, tentativas de detectar
obstáculos com duas mãos são permitidas.

(a) Pose de tatear para o
lado

dx(T,Hd)

yH

yT

yHd

dxbound

(b) Modelo geométrico

Figura 7. Pose de tatear para o lado e modelo geométrico.

D. Detecção das poses de tateamento frontal

A pose de tateamento frontal é utilizada pelo usuário para a
detecção de obstáculos frontais. Como no tateamento 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 de tateamento de
obstáculos frontais é reconhecida quando

dz(T,Hd) ≥ dzbound, (7)

dzbound = d(T,Hd) · fz(T,Hd), (8)

onde dz(T,Hd) é a distância entre 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 Eq. (9).

dz(T,Hd) = |zT − zHd| (9)

onde zT e zHd são as coordenadas no eixo Z do tronco e
da mão, respectivamente. O fator fz(T,Hd) foi determinado
empiricamente.

Além disso, é necessário ainda que

yT ≤ yHd ≤ yH , (10)

onde yT , yHd e yH são as coordenadas no eixo Y do tronco,
mão e cabeça, respectivamente.

A Fig. de 8(a) ilustra a ação de tatear frontalmente e as Fig.
8(b) e 8(c) ilustram as medidas utilizadas para detectar essa
ação.

(a) Pose fron-
tal de tatear
à frente com
duas mãos

yH

yT

yHd

(b) Modelo geo-
métrico frontal

dz(T, Hd)

dz
bound

(c) Modelo
geométrico em
perspectiva

Figura 8. Pose frontal de verificação de obstáculo.

E. 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. Se o usuário realizar um passo e sua
passagem no labirinto estiver obstruída o sistema emite um
alerta sonoro e não realiza deslocamento no ambiente.

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

(a) Modelo re-
conhecido

θk

Kl

Kr

(b) Modelo ge-
ométrico

Figura 9. Pose de caminhada

Para o reconhecimento da pose de caminhada foram utili-
zadas as junções dos joelhos. Isto foi necessário pois, depen-
dendo da altura e ângulo do Kinect R©o reconhecimento das
junções dos pés apresenta instabilidade. 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. 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. (11).

θk = arctan
ykr − ykl

xkr − xkl

(11)

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. 11, 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, somente o primeiro será
consierado. Os demais serão ignorados.

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

Para a detecção do movimento de girar o corpo são utili-
zadas as junções do pescoço e ombros. Essas junções foram
adotadas pois acompanham a torção do tronco e esboçam sua
rotação. As Fig. 11(a) e 11(b) apresentam a pose de girar e o
seu modelo geométrico.

(a) Modelo re-
conhecido

θs

-θs

(b) Modelo geomé-
trico

Figura 11. Pose de rotação

A junção do pecoço 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. 12 apresenta a visão superior do
usuário com o respectivo modelo geométrico. As junções do
pescoço, ombro esquerdo e ombro direito são representados
pelos pontos N , Sl e Sr, respectivamente.

θs
-θs

θs
-θs

z

xN

Sr

Sl

Sl'

Sr'

d(N
,S r
)

d(Sr,Sr')

Figura 12. 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 ape-
nas 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 Eq. (2). O ângulo θs é

calculado com a Eq. (12).

θs = arcsin
d(Sr, S

′
r)

d(N,Sr)
(12)

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. 12, 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.

V. RESULTADOS

Para a detecção da pose de tateamento, lateral e frontal, foi
necessário determinar o fator fx(T,Hd). Nos experimentos
realizados 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.

Foi verificada a possibilidade do usuário tatear simultâne-
amente para ambos os lados ou para um dos lados e para
frente. Porém, no caso de haver obstáculos, embora o sistema
seja capaz de detectá-los, o usuário não consegue identificar o
lado obstruído, pois o som emitido é o mesmo. Uma solução
para isto seria a utilização de sons diferentes para cada mão,
ou fones de ouvido com sons separados para cada lado. Outra
solução seria utilizar algum elemento com respostas hápticas
além das sonoras.

Para a identificação da pose de simulação de caminhada
foram experimentados valores para o ângulo θk. Para simpli-
ficar os experimentos, 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 satis-
fatório foi de 25 graus. Ângulos menores apresentaram muita
sensibilidade e ângulos maiores causaram desconforto.

Para a identificação da pose de virar para o lado foram
experimentados valores para o ângulo θs. Para simplificar os
experimentos, os valores de θs também foram convertidos de
radianos para graus. 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.

VI. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi apresentado um método de treinamento
de navegação para pessoas cegas e de baixa visão. Este método
consiste de ambientes virtuais controlados por um Kinect R©,
que detecta movimentos do usuário proporcionando interação
natural.

O sistema foi desenvolvido para ser simples e ter ambi-
entes editáveis. Com o método proposto o usuário precisa
apenas aprender os movimentos reconhecidos pelo software e
reproduzí-los. Verifica-se que é possível ao usuário simular sua
locomoção de forma livre e no seu próprio ritmo. O sistema
também tem como propósito ser acessível. Assim o ambiente
virtual foi desenvolvido com software livre e usa o dispositivo
de interação Kinect R©que tem um preço relativamente baixo.

O método proposto pode auxíliar no desenvolvimento da
habilidade cognitivas e consequentemente na locomoção em
ambientes reais.

VII. TRABALHOS FUTUROS

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 pesquisar a utilização de multiplos Kinects R©em
um ambiente maior. Desta forma, o usuário poderá realizar
caminhada ou virar 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.

VIII. AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com apoio financeiro dos editais
5, 6 e 8/2012 da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de
Goiás (FAPEG).

REFERÊNCIAS

[1] WHO Media Centre, “Visual impairment and blindness,” (2012, Aug
10) Jun, 2012. [Online]. Available: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs282/en/index.html

[2] IBGE, “Censo Demográfico 2010 - Características gerais da população,
religião e pessoas com deficiência,” Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, Rio de Janeiro - RJ, Tech. Rep., Jun. 2012.

[3] L. M. F. de Monteiro, Apostila do Curso de Orientação e Mobilidade,
Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro - RJ, 2004.
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