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Mensagem de Boas Vindas 

Desejo em primeiro lugar dar as boas vindas a todos os assistentes que nos honram com sua 

presença e, de um modo especial, aos que vieram de longe, o que, em muitos casos, supõe um 

grande esforço. 

O IBERDISCAP 2006 é a 4ª edição deste Congresso, o qual vem crescendo bastante, tanto em 

número de trabalhos submetidos quanto em número de participantes. Teremos neste Congresso 

IBERDISCAP 2006 a apresentação de mais de 200 trabalhos (Oral e Poster) sobre os temas de 

Comunicação, Mobilidade, Manipulação e Ações Horizontais para Portadores de Deficiência. Serão 

também apresentadas quatro Palestras com renomados pesquisadores das diferentes áreas do 

Congresso, uma Mesa Redonda, e também serão apresentados os trabalhos dos membros da Rede 

de Pesquisa RIBERDISCAP (Red Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad).  

Todos os trabalhos que serão apresentados neste Congresso estão reunidos em Anais, impressos e 

em CD. Vários outros trabalhos não farão parte dos Anais, seja porque não foram aceitos pelos 

revisores ou porque, embora tenham sido aceitos, os autores não conseguiram recursos para assistir 

ao Congresso. Isto devido às grandes distâncias e, conseqüentemente, ao alto custo das passagens 

internacionais e até mesmo dentro do Brasil. De qualquer forma, gostaria de agradecer a todos pelo 

esforço realizado. 

A grande comunidade de pessoas com deficiência espera muito de todos os participantes deste 

Congresso IBERDISCAP 2006. É importante destacar que, pelo fato de existirem grandes 

semelhanças sócio-culturais entre nossos países ibero-americanos, é possível encontrar soluções 

parecidas para os vários problemas desta comunidade.  Assim, a responsabilidade que temos de 

encontrar  soluções para os problemas das pessoas com deficiência deve ser aceita por todos nós, e 

motivar nosso esforço no sentido de compartilhar tanto os problemas quanto as soluções. Tenho 

certeza de que isso será feito durante este Congresso. 

Finalmente, gostaria de agradecer a todas as pessoas que tornaram possível a realização deste 

Congresso: os autores de trabalhos e os participantes do Congresso, as empresas patrocinadoras,  os 

membros do Comitê de Programa, a Rede de Pesquisa RIBERDISCAP/CYTED e, de forma muito 

especial, aos meus alunos de graduação e pós-graduação, que fazem parte do Comitê Organizador 

do Congresso, os quais dedicaram um grande esforço na convicção de poder contribuir para 

aumentar os conhecimentos nesta área de pesquisa, a qual é tão importante para as pessoas com 

deficiência. 

Deixo a todos um grande abraço e que seja muito frutífera a estadia em Vitória! 

Teodiano Freire Bastos Filho 

Presidente do Comitê Organizador do IBERDISCAP 2006 
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Número de Artigos por Estado Brasileiro 
 
 

Estado Nº de Artigos
São Paulo (SP) 41
Espírito Santo (ES) 28

Rio Grande do Sul (RS) 15
Rio de Janeiro (RJ) 9
Paraíba (PB) 7

Paraná (PR) 7
Santa Catarina (SC) 6
Pernambuco (PE) 6
Minas Gerais (MG) 6

Distrito Federal (DF) 4
Rondônia (RO) 3
Mato Grosso do Sul (MS) 2

Alagoas (AL) 2
Amazonas (AM) 1
Piauí (PI) 1

Maranhão (MA) 1     
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Mensaje de Bienvenida 
 

Deseo en primer lugar dar las bienvenidas a todos los asistentes que nos brindan con su presencia y, 

de un modo especial, a los que vinieron de lejos, lo que, en muchos casos, supone un gran esfuerzo. 

 

IBERDISCAP 2006 es la 4ª edición de este Congreso, el cual viene creciendo bastante, tanto en 

número de trabajos enviados cuanto en número de participantes. Tenemos en este Congreso 

IBERDISCAP 2006 la presentación de más de 200 trabajos (Oral y Póster) sobre los temas de 

Comunicación, Movilidad, Manipulación y Acciones Horizontales para Personas con Discapacidad. 

Además, serán presentadas cuatro Conferencias con renombrados investigadores de las diferentes 

áreas del Congreso, una Mesa Redonda, y también serán presentados los trabajos de los miembros 

de la Red RIBERDISCAP (Red Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad). 

 

Todos los trabajos que serán presentados en este Congreso están reunidos en las Memorias, 

impresas y en CD. Varios otros trabajos no harán parte de las Memorias, o porque no han sido 

aceptados por los revisores o porque, aunque tengan sido aceptados, los autores no han conseguido 

fondos para asistir al Congreso. Esto debido a las grandes distancias y, por consiguiente, al alto 

costo de los pasajes internacionales e incluso dentro de Brasil. De cualquier forma, quiero agradecer 

a todos por el esfuerzo realizado. 

 

La gran comunidad de personas con discapacidad espera mucho de todos los participantes de este 

Congreso IBERDISCAP 2006. Es importante destacar que, por el hecho de existir grandes 

similitudes socioculturales entre nuestros países iberoamericanos, es posible encontrar soluciones 

parecidas para los varios problemas de esta comunidad.  

 

Así, la responsabilidad que tenemos de encontrar soluciones para los problemas de las personas con 

discapacidad debe ser aceptada por todos nosotros, y motivar nuestro esfuerzo en el sentido de 

compartir tanto los problemas como las soluciones. Estoy seguro de que eso se hará durante este 

Congreso. 

 

Finalmente, me gustaría agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este 

Congreso: los autores de trabajos y los participantes del Congreso, las empresas colaboradoras, los 

miembros del Comité de Programa, la Red RIBERDISCAP/CYTED y, de forma muy especial, a 

mis estudiantes de la carrera y del postgrado, que hacen parte del Comité Organizador del 

Congreso, los cuales han dedicado un gran esfuerzo en la convicción de poder contribuir para 

aumentar los conocimientos en esta área de investigación, la cual es tan importante para las 

personas con discapacidad. 

 

¡Dejo a todos un gran abrazo y que sea muy provechosa la estancia en Vitoria! 

 

Teodiano Freire Bastos Filho 

Presidente del Comité Organizador del IBERDISCAP 2006 
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COMUNICAÇÃO / COMUNICACIÓN  
 

Supermercado Virtual para Auxiliar a Aprendizagem de Meninas com Transtorno de 
Leitura – (Andréia Miranda Domingues de Lima, Heloisa Amaral Dias de Oliveira, 
Marcia A. S. Bissaco) _______________________________________________ CO-3 

Ayudas a Fonoaudiólogos para el Tratamiento de Personas Hipoacúsicas – (Pablo 
Daniel Agüero, Esteban Lucio González, Sergio Luvoni, Juan Carlos Tulli) ___ CO-7 

Um Clic para Alfabetização Software Multimídia para Surdos – (Renilda de Lima 
Souza)___________________________________________________________ CO-11 

Sistema para Captação e Armazenamento de Sinais Mioelétricos – (Jeferson V. 
Machado, João Henrique D. de Lima, Fransérgio Leite da Cunha) _________ CO-15 

Arquitectura y Resultados de un Sistema de Predicción de Palabras en Portugués de 
Brasil – (Sira Palazuelos Cagigas, Lisset Hierrezuelo Sabatela, Manuel Mazo 
Quintas, José Luis Martín Sánchez)___________________________________ CO-19 

Acessibilidade & Ergonomia 2005 - O melhor da tecnologia ao dispor dos deficientes 
visuais lusófonos – (João Beirante) ___________________________________ CO-23 

Combinación de Algoritmos de Predicción de Palabras y de Expansiones en Español 
para Sistemas de Ayuda a la Escritura para Personas con Discapacidad – (Lisset 
Hierrezuelo Sabatela, Sira Palazuelos Cagigas, Manuel Mazo Quintas, Jose Luis 
Martín Sánchez) __________________________________________________ CO-29 

Interface de Comunicação para Deficientes – (Henrique. P. Rossi e Maria Claudia F. 
Castro) __________________________________________________________ CO-35 

Ambiente Virtual de Cooperação Especial – (Victor Dias Valentim, Orivaldo de Lira 
Tavares) _________________________________________________________ CO-39 

Electromiógrafo Digital Multifunción – (Luis Eduardo Barreda, Esteban Lucio 
González,  Juan Carlos Tulli) ________________________________________ CO-43 

Mundos Virtuales de Apoyo a la Resolución de Problemas para Usuarios con 
Discapacidad Visual – (Jaime Sánchez, Mauricio Sáenz)__________________ CO-47 

Hacia la Formación de Habilidades Mentalistas en Poblaciones Excepcionales: Una 
Aproximación al Síndrome de Asperger y al Autismo de Alto Funcionamiento a 
través del Relato de Ficción – (Elena Marulanda Páez) ___________________ CO-53 

Inclusão Digital - O Estado do Desenvolvimento de um Sistema para Acessibilidade – 
(Beiral J.A.R., Zulian M.A.R.) _______________________________________ CO-59 

Inclusão ou Desenvolvimento de Pessoas com Autismo? Possibilidades da Mediação 
Tecnológica – (Liliana Maria Passerino, Lucila M. C. Santarosa) __________ CO-63 

Livros Digitais Falados: Uma (Outra) Maneira de Se Ler? – (Ana Isabel B. B. 
Paraguay, Lêda Lucia Spelta, Miriam Hitomi Simofusa) __________________ CO-69 

O Uso do Word Como Ferramenta Educativa em Alunos Com Autismo – Dois 
Estudos de Caso – (Valéria Llacer, Cecilia Sabatino) _____________________ CO-75 

Programa para Facilitar o Acesso do Tetraplégico à Internet – (William T. Watanabe, 
Marcia A. S. Bissaco) ______________________________________________ CO-79 
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Red Europea Cogain: Communication by Gaze Interaction – (Arantxa Villanueva, 
Rafael Cabeza, Sonia Porta, Sonia Goñi, Aitziber Mendiguren, Javier San Agustin, 
Carmen Vidaurre) _________________________________________________ CO-83 

Rehabilitación de Personas con Dificultades Motóricas y Práxicas a través de la 
Tecnología Gradior.  Presentación de un Estudio de Campo – (Yolanda Bueno, Pablo 
Gómez,Teresa Orihuela, Manuel Franco) ______________________________ CO-87 

Sistema de Autoayuda a la Oralización en Personas Hipoacúsicas – (Pablo D. 
Agüero, Gustavo A. Berardi, Esteban L. González, Juan C. Tulli, María B. García)
________________________________________________________________ CO-91 

Trabajo Interdisciplinario: Clave en el Diseño y Producción de Tecnologías 
Potenciadotas – (Nahir Rodríguez de Salazar, Sandra Guido Guevara) ______ CO-95 

Entrenamiento Perceptual  Aplicado  a la Asistencia  de Niños con Problemas de 
Aprendizaje en la Lectoescritura – (Clarisa  L . Barraza) __________________ CO-99 

Celda Braille por Electroestimulación – (Darío Rossini, Pablo Fernando Pereyra, 
Ana María Echenique, Juan Pablo Graffigna, Gustavo Ensinck) __________ CO-103 

O Sistema Falibras-MT como Ferramenta de Apoio Pedagógico – (Orivaldo de Lira 
Tavares, Luis Cláudius Coradine, Fabio Cunha de Albuquerque, Aucione das Dores 
Smarsaro, Wesley Lucas Breda) _____________________________________ CO-109 

Um Sistema de Reconhecimento Automático de Fala para Pessoas Portadoras de 
Deficiência – (António Moura, Vítor Pêra, Diamantino Freitas) ___________ CO-113 

Elaboração de Maquetes Sonoras por Alunos do Ensino Fundamental – (Silvia Elena 
Ventorini, Maria Isabel Castreghini de Freitas, José Antônio dos Santos Borges, 
Diogo Fugio Takano) _____________________________________________ CO-119 

Aplicação de um Modelo Prosódico em um Sistema de Síntese da Fala para Auxílio a 
Deficientes Visuais – (Manuel Leonel da Costa Neto, Emanuel Florencio Costa) ___
_______________________________________________________________ CO-125 

Aprendizaje de Matemáticas Mediante Herramientas Basadas en Audio para Niños 
con Discapacidad Visual – (Jaime Sánchez I., Héctor Flores R.)___________ CO-131 

Clasificación Automática y no Automáticamente Adaptativa para Interfaces Cerebro-
Ordenador – (C. Vidaurre, R. Cabeza, G. Pfurtscheller, A. Schlögl) ________ CO-137 

Socialização de um Projeto de Pesquisa. Comunicação e Saúde Mental: Intervenção 
Digital em Pessoas Idosas Depressivas – (Adriano Pasqualotti, Agostinho Both, 
Geraldine Alves dos Santos, Liliana Maria Passerino, Paulo Roberto Pasqualotti) __
_______________________________________________________________ CO-141 

Desarrollo de una Herramienta de Análisis Múltiple de Señales de 
Electroencefalografía – (Leandro Bueno, José Luis Pons, Fernando Brunetti, 
Antonio Barrientos)_______________________________________________ CO-145 

Desenvolvimento de um Jogo Computadorizado para Auxiliar a Compreensão de 
Texto por Crianças Hiperativas – (Alessandro P. da Silva, Heloisa Amaral, Annie F. 
Frère) __________________________________________________________ CO-149 

Desenvolvimento de uma Placa para Aquisição de Sinais Biomédicos – (Thiago 
Rubens da Silva, Klaus Fabian Côco, Teodiano Freire Bastos Filho) _______ CO-153 
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Resumo 
Na fase inicial da alfabetização um terço das crianças 

não conseguem alcançar o desempenho esperado, pois 

têm dificuldades na aprendizagem. Elas necessitam 

apenas de uma forma especial de ensino, diferente dos 

métodos tradicionais empregados em livros e cartilhas. 

Especialistas acreditam que os jogos computadorizados 

podem auxiliar na aprendizagem de tais crianças. O 

supermercado virtual desenvolvido permite que meninas 

com transtorno de leitura sejam confrontadas com a 

leitura num contexto familiar, tal como a compra de 

produtos num supermercado. Os objetos e cenários que 

compõem o supermercado virtual foram modelados e 

animados utilizando recursos do Blender® 3D e suas 

texturas foram geradas com o Photoshop®. Esse 

ambiente visa a elevação da auto-estima dessas 

meninas, possibilitando uma atitude mais ativa delas 

perante outras situações do cotidiano que requerem as 

mesmas capacidades lingüísticas trabalhadas, 

contribuindo para sua independência social.  

 

1. Introdução 
A escola representa um mundo obscuro e sombrio para 

um terço das crianças na fase inicial da alfabetização, 

entre as quais 20% a 40% são meninas [1], que não 

conseguem alcançar o desempenho esperado devido a 

transtornos de aprendizagem, entre eles o transtorno de 

leitura. 

O transtorno de leitura consiste num comprometimento 

significativo no reconhecimento de palavras, na 

habilidade de leitura oral e no desempenho de tarefas 

que requerem leitura [2] e [3]. Esse transtorno é comum 

em todas as camadas sociais, ganhando contornos mais 

evidentes nas crianças desassistidas devido à falta de 

diagnóstico na fase inicial. Geralmente, quando é feita 

uma avaliação, esta só ocorre tardiamente, quando a 

criança está se alfabetizando, pois é na escola que serão 

requisitados o pensamento lógico-matemático e a 

linguagem escrita e sistematizada [4]. 

As possíveis causas do transtorno de leitura podem estar 

associadas a fatores como: privação do sono dos três aos 

seis meses de idade [5]; baixo peso ao nascer e/ ou 

idade gestacional [6]; alto quociente de inteligência [3]; 

falta de estímulos físicos durante os doze primeiros 

meses de vida [4], afecções neurogênicas, fatores 

genéticos e afecções médicas em geral [7]. 

Esse transtorno não significa incapacidade de aprender. 

Crianças com transtorno de leitura possuem integridades 

emocionais, motoras, sensoriais e intelectuais, apenas 

não conseguem aprender do modo usual. Elas 

compreendem a palavra falada, mas necessitam de um 

tipo especial de ensino para converter a forma auditiva 

em forma lida ou escrita [8]. 

Segundo especialistas este tipo especial de ensino deve 

considerar a mente, os conceitos, o conhecimento 

potencial e os modos prediletos de aprendizagem da 

criança como, por exemplo, os jogos eletrônicos [9]. Os 

jogos por serem atividades lúdicas e criadoras, operam 

em todas as zonas cerebrais, estimulando o crescimento 

da autonomia intelectual das crianças [10]. O lúdico 

exerce uma grande influência no desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento e da concentração da 

criança. Sendo assim, por possuir um valor pedagógico 

muito particular, a utilização dos jogos educativos no 

processo de ensino aprendizagem tem sido cada vez 

mais explorada. 

Segundo Vygotsky [17] o conhecimento potencial é 

apoiado no conhecimento real. No caso da leitura, as 

crianças, quando vêem o seu nome escrito, embora não 

saibam ler, sabem que aquele é o seu nome. Também 

reconhecem palavras em rótulos e embalagens, mesmo 

sem terem sido alfabetizadas. Essas capacidades 

demonstram que essas crianças já possuem algum nível 

de letramento, o que favorece aprendizagens mais 

complexas.  

Ambientes virtuais podem estimular o desenvolvimento 

potencial das crianças oferecendo referências do mundo 

real na forma de objetos que elas possam reconhecer nas 

cenas. Contudo, para que haja atratividade, ambientes 

virtuais e jogos computadorizados devem apresentar 

uma interface acessível e intuitiva que proporcione 

integração com o jogador [3]. Devem apresentar sons, 

imagens e textos que permitam ao jogador ver o 

resultado imediato de sua ação, possibilitando também 

um envolvimento homem-máquina gratificante [12]. 

Além disso, devem levar em consideração as 

preferências do público alvo. 

Pesquisadores e críticos de jogos dizem que as meninas 

têm menos interesse por jogos eletrônicos, porque a 

maioria deles apresentam características de preferência 
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masculina, como por exemplo, personagens com 

habilidades físicas variadas, objetivos exclusivos de 

matar e seqüências repetitivas.  Meninas preferem jogos 

de raciocínio, estratégia e planejamento, além de 

características femininas como cores dos cenários, 

aparência e voz dos personagens, entre outras [14]. 

Neste artigo, a expressão capacidade lingüística refere-

se à capacidades de leitura e de escrita. Com a 

supervisão de uma pedagoga foi possível identificar a 

algumas das capacidades lingüísticas esperadas, 

descritas por [15], [16] e [17]. Por exemplo, quando 

uma lista dos ingredientes a serem comprados no 

supermercado é exibida no início do jogo a jogadora 

pode visualizar as palavras corretas, dando um real 

significado para cada uma delas. 

Assim sendo, neste trabalho foi desenvolvido um 

ambiente virtual, para auxiliar meninas com transtorno 

de leitura a adquirir as capacidades lingüísticas 

esperadas na fase de alfabetização, partindo de palavras 

já conhecidas de rótulos e embalagens.  

 

2. Materiais e Métodos 
Como um dos objetivos da leitura é o entendimento do 

significado da palavra escrita no contexto onde ela está 

situada, foi desenvolvido um supermercado virtual 

abordando uma particularidade do letramento, que é a 

inserção de meninas num ambiente familiar. Além 

disso, também foram consideradas características que 

elas geralmente buscam em jogos eletrônicos. 

O roteiro foi estruturado de modo a criar um ambiente 

virtual de um supermercado, onde a personagem 

principal Meg e sua prima Gabi compram produtos 

necessários para preparar um doce para o lanche da 

tarde. Ele abrange as capacidades lingüísticas descritas 

por [15], [16] e [17] como, por exemplo, reconhecer 

globalmente as palavras, identificar a letra inicial da 

palavra, distinguir palavras de aparência similar, não 

inverter sílabas e não inverter letras, entre outras, que 

foram abordadas pelo ambiente. 

Os objetos, cenários e as personagens que compõem o 

supermercado virtual foram modelados e animados 

utilizando recursos do Blender® 3D e suas interações 

criadas nos blocos lógicos foram configuradas através 

da linguagem Python®, utilizada para a criação de 

scripts que permitem o rápido desenvolvimento de 

aplicações para diversas áreas. 

Para a personagem Meg foram criadas cinco 

modelagens com características físicas diferentes para 

que a jogadora possa selecionar uma. São elas ruiva, 

negra, loira, morena e oriental. Os mapas de textura 

inseridos nos objetos foram gerados com o software 

Photoshop®. Os recursos sonoros, como ruídos, 

músicas, vozes de personagens e sonoplastias em geral 

foram adicionados para proporcionar maior realismo às 

cenas. Eles foram reproduzidos através do gravador de 

som do Windows® e salvos com o formato WAV, que 

permite o controle através de diversos softwares sonoros 

além de possibilitar aplicação de efeitos como eco e 

mixagem.  

Com o objetivo de criar uma zona de desenvolvimento 

proximal, a personagem Gabi foi introduzida para 

auxiliar a jogadora a concretizar os conhecimentos 

abordados durante as atividades propostas no ambiente. 

Para manipular os movimentos da personagem Meg, a 

jogadora pode utilizar o mouse e o teclado. Essas formas 

de interação motivam a participação da jogadora que 

pode utilizar o periférico de sua preferência facilitando a 

sua atuação no jogo. 

 

3. Resultados 
O jogo se inicia com a chegada de Gabi a casa de Meg 

que a recebe na sala de estar. Algum tempo depois, elas 

decidem preparar um doce para lanche da tarde. Meg e 

Gabi relacionam os ingredientes necessários e dirigem-

se ao supermercado para comprá-los. 

Ao entrarem no supermercado (Figura 1), Gabi auxilia 

Meg na busca dos ingredientes necessários solicitando-

os um a um. Meg deve dirigir-se ao corredor do 

supermercado identificado pela letra inicial de cada 

ingrediente solicitado. 

 

 
Fig. 1. Entrada do supermercado 

 

Ao entrar pelo corredor correto (Figura 2) a jogadora 

mostra que possui a capacidade lingüística de identificar 

letras ao reconhecer vogais e consoantes. 

 

 
Fig. 2. Corredor do supermercado escolhido pela jogadora. 

 

Em seguida, Meg precisa selecionar corretamente na 

gôndola o ingrediente solicitado por Gabi. Nas fases 
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iniciais foram trabalhadas palavras similares que 

possuem inversão de letras e sílabas. Para facilitar a 

identificação do ingrediente “leite”, por exemplo, foram 

utilizadas dicas como formato de caixa de leite e 

também imagens para fácil associação (Figura 3). 

 

Fig. 3. Ingredientes a serem selecionados pela jogadora. 

 

Quando Meg seleciona o ingrediente correto indica que 

a jogadora não possui dificuldades na identificação de 

palavras com letras e sílabas invertidas. 

Outros ingredientes são solicitados por Gabi e Meg 

continua a busca. Os ingredientes corretos são 

colocados no seu carrinho de compras. Ao selecionar 

precisamente o ingrediente solicitado, diante de 

ingredientes com palavras semelhantes, a jogadora 

mostra que superou possíveis dificuldades de identificar 

palavras de aparência similar (Figura 4). 

 

 
Fig. 4. Opções de ingredientes para seleção da jogadora. 

 

4. Discussão 
O ambiente virtual desenvolvido apresenta as 

características necessárias aos jogos computadorizados 

descritas por [12] e [13]. Ele dispõe de enredo, motor e 

interface interativa, que dão à jogadora satisfação e 

facilidade ao jogar e favorecem a aquisição de 

conhecimentos. O enredo força a jogadora a dominar 

capacidades lingüísticas esperadas; o motor (aspectos 

computacionais) interfere na seqüência do jogo; e a 

interface (aspectos cognitivos, artísticos e técnicos) é 

intuitiva e interativa, proporcionando a absorção da 

jogadora. 
 

5. Conclusão 
A utilização dos softwares Blender 3D®, Python® e 

Photoshop® possibilitou o desenvolvimento de um 

ambiente virtual que apresenta um design atrativo e 

funcional, além de ser executável facilmente em 

diversas plataformas. 

O supermercado virtual contribuirá para elevação da 

auto-estima de meninas com transtorno de leitura, 

possibilitando uma atitude menos passiva e mais ativa 

delas perante outras situações do cotidiano que 

requerem as capacidades lingüísticas trabalhadas nesse 

ambiente. Além disso, poderá colaborar com a 

independência social delas ampliando 

significativamente sua participação na sociedade. 
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Resumen 
Este trabajo describe la primera etapa de un programa 

que se esta  desarrollando como apoyo a los 

fonoaudiólogos o maestros especializados en niños 

hipoacúsicos, brindándoles una herramienta informática 

que cuantifique y estandarice parámetros que permitan 

describir un estudio, una patología o evaluar una 

mejora. Hasta poco tiempo atrás esto solo podía ser 

realizado subjetivamente usando la experiencia del 

especialista, haciendo, en consecuencia, muy difícil la 

comparación de sus observaciones con otros colegas, ya 

sea entre pacientes que presentasen los mismos 

síntomas o para evaluar la evolución de un posible 

tratamiento. Mediante este programa estos datos seran 

presentados de una manera clara y objetiva, permitiendo 

una lectura directa y facilitando su almacenamiento, 

comparación o ser compartidos con otros especialistas. 

Adicionalmente el tratamiento digital de la voz es 

encarado como un todo, permitiendo reunir en un solo 

programa la posibilidad de obtener Electroglotografía 

por Filtrado Inverso, Espectrograma y posteriormente 

Fonetograma y síntesis de voz. 

Palabras Clave: Fonoaudiologia,  Hipoacusicos, 

Análisis de vos, Informática  

 

1. Introducción. 
En el mercado existen numerosos programas 

compatibles con computadoras personales para ser 

usados en el diagnostico y análisis de problemas 

relacionados con la voz, además de dispositivos 

especialmente construidos para tales fines como los 

electroglotógrafos. Algunos de estos programas, 

mediante procesamiento digital de la señal de voz, 

permiten, por ejemplo, orientar al hipoacúsico en sus 

practicas de oralización, brindándole una 

retroalimentacion visual de sus fonías [1] o al 

fonoaudióloga/o analizar y tratar patologías 

relacionadas con la voz [2]. La estructura de estos 

programas están pensadas principalmente para el 

análisis de señales ya adquiridas por algún otro 

programa utilitario y son acotados en sus prestaciones. 

En nuestra relación con la escuela de hipoacúsicos de 

Mar del Plata (CEFA) y otras escuelas especiales, 

hemos notado la conveniencia de poseer también una 

herramienta de síntesis que permita visualizar (oír) en el 

momento, las consecuencias de variar determinadas 

características del tracto vocal de la persona a la que se 

esta evaluando. Dado que existe una relación directa 

entre los formantes de la voz y la forma  

del tracto vocal se podría incluso variar algún formante 

y evaluar sus consecuencias. Por ejemplo, la letra “a” 

tiene un primer formante muy fuerte en 

aproximadamente 800 Hz. Una amplitud menor de este 

formante podría indicar una apertura inadecuada de la 

cavidad bucal. Antes de trabajar sobre este problema se 

podría variar “por programa” este formante y sintetizar 

la propia voz del paciente, teniendo “a priori” una 

posible validación del tratamiento. Similarmente los 

fonoaudiólogos/as podrían “mostrarles” a sus pacientes 

las consecuencias que sobre la voz de ellos tendrá una 

serie de ejercicio tendientes a reeducar su voz. 

 

2. Adquisición y Análisis.  
El modulo de análisis posee una interfase gráfica en 

donde aparece la mayoría de la información relevante 

para el especialista y que además brinda la posibilidad 

de particularizar el análisis en distintas zonas. A 

diferencia de otros programas en el que se requiere que 

algún otro utilitario de Windows adquiera la señal, este 

programa realiza la adquisición de la señal 

directamente, lo que simplifica en gran medida su uso. 

La adquisición se realiza en dos etapas, primero se abre 

una ventana en donde se indica el comienzo y el final de 

la grabación. Seguidamente se muestra la totalidad de la 

señal grabada incluyendo los silencios. El o la 

especialista selecciona, por medio del ratón, una región 

que le resulte de interés o pretenda analizar. Esta 

selección (Figura 1) grabada en el disco rígido de la 

computadora en forma de un archivo wav, es la que será 

analizada por el programa de análisis, el cual a su vez 

permitirá el análisis de otras zonas específicas de la 

señal grabada (Figura 2). Para seleccionar una zona, tan 

solo se marca en la ventana de análisis el comienzo de 

la zona con el botón derecho del ratón y posteriormente 

se marca el final de esta con el botón izquierdo. El 

especialista dispondrá para el análisis de la señal de voz 
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de una serie de gráficos y parámetros que son 

presentados en la misma ventana de análisis. Estos 

gráficos son: 

 

 
 

Fig. 1. Pantalla mostrando el análisis realizado sobre el total 

de la muestra 

 

1) Señal de voz seleccionada por el usuario. Esta 

puede ser la totalidad de la señal grabada por el 

micrófono o un sector especifico de la misma. 

2) Estimación de la señal de excitación glotal (negro) 

obtenida a través del filtrado inverso de la señal del 

micrófono usando un filtro digital con 14 

coeficientes LPC. Esto podría reemplazar a un 

electroglotógrafo en algunas aplicaciones, como 

podría ser la re síntesis de la voz a partir de sus 

coeficientes LPC. Con color verde se ve el valor 

coeficiente de apertura 

3) Espectrograma de la señal de entrada, visualizando 

con escala de colores los distintos valores de 

amplitud en decibeles. Con color negro se resaltan 

los formantes (F1, F2, F3, F4 y F5). 

4) En esta gráfica se presentan con color rojo la forma 

de la curva de energía, y con verde se muestra la 

forma de la curva de la frecuencia del pulso glotal 

(F0). Una línea de energía entrecortada, por 

ejemplo, podría indicar una disfonia espasmódica 

En los gráficos anteriores no se hace referencia de 

amplitudes en el eje de ordenadas por no haberse 

definido aún una normalización de la energía de la 

señal de voz, ya que esto dependerá 

fundamentalmente de la forma de grabación, 

micrófono utilizado, distancia del paciente al 

micrófono, aislación acústica de la habitación donde 

se realice el estudio, etc. Momentáneamente las 

amplitudes se normalizan automáticamente a un 

valor unitario para todo el calculo matemático. Por 

otra parte, los valores que si son unívocamente 

determinados como la frecuencia de los formantes o 

la frecuencia del pulso glotal aparecen 

perfectamente identificados en la parte inferior de la 

ventana. Esta información se actualiza 

instantáneamente a medida que se desplaza el ratón 

sobre la gráfica. Los parámetros visualizados son: 

5) Los valores de amplitud y frecuencia de los 

formantes, de acuerdo a la posición seleccionada 

por el ratón. También se visualiza la frecuencia F0 

y el valor de la energía en dB calculado 

simplemente como: 

 

Enrg Amplitudl
dB

= 20
10

log ( )  

 

6) La estadística total de F0 de la ventana visualizada 

de la señal, a través del valor medio de F0, 

desviación estándar, coeficiente de variación 

porcentual, jitter medio, factor de jitter y 

Perturbación Relativa Porcentual. 

7) La estadística total de la energía de la ventana 

visualizada de la señal, a través del valor medio, 

desviación estándar, coeficiente de variación 

porcentual, jitter medio, factor de jitter y 

Coeficiente de Perturbación de la Amplitud. 

 

Mediante la pulsación del botón “Análisis total” se toma 

nuevamente el total de la información grabada lo que 

permite centrar el análisis en otra porción de la señal. 

 

 
 

Fig. 2. Pantalla mostrando la información del análisis 

detallado realizado por el programa 

 

3. Síntesis 
A pesar de no estar funcionando adecuadamente, este 

programa ya cuenta con una herramienta de sintesis que 

permitirá evaluar inmediatamente las consecuencias de 

un posible tratamiento o reeducación de la voz sobre el 

modelo del tracto vocal del paciente en cuestión. 

Mediante un “Clic” en la ventana del espectrograma, los 

valores de amplitud y frecuencia de los formantes y la 

frecuencia del tracto vocal se copian a la ventana de 

CO-8



síntesis. En esta segunda ventana de dialogo, estos 

parámetros pueden ser variados arbitrariamente por el 

usuario. Adicionalmente también se puede variar: 

• Porcentaje de variación de la frecuencia de los 

formantes y F0. 

• Tiempos de crecimiento y decaimiento de la señal en 

milisegundos. 

• Duración en milisegundos. 

• Coeficiente de tiempo de apertura de la glotis 

(modelo Rosenberg-Klatt). 

• Coeficiente de amplitud (modelo Rosenberg-Klatt). 

 

La excitación es proporcionada por un tren de impulsos 

filtrados con un pasabajos (botón Síntesis TP) o con el 

modelo Rosenberg-Klatt (botón Síntesis GS) generando 

mediante funciones por tramos una forma de onda de 

pulso glotal aproximada. 

El coeficiente de apertura se controla mediante el valor 

OQ. (Síntesis GS). La forma de onda de la señal 

generada se puede ver en la figura 3: 

 

 
 

Fig. 3. Pulso Glotal 

 

En cualquiera de los dos métodos, la frecuencia del 

generador puede tomar valores aleatorios comprendidos 

entre F0 mín y F0 máx. Una vez obtenido el pulso, éste 

debe ser filtrado a través de filtros resonantes a las 

frecuencias de los formantes. Las frecuencias de dichos 

filtros variarán aleatoriamente según el porcentaje 

indicado para darle mayor autenticidad al resultado. 

Finalmente, se le aplica una envolvente con poco 

"attack", poco "release" y bastante "sustain" para imitar 

la variación de volumen que la boca genera. Tales 

parámetros se pueden controlar mediante los valores tc, 

td y duración respectivamente. El volumen general se 

controla con el parámetro AV.  La figura 4 muestra una 

ventana típica de síntesis y la señal sintetizada. 

 

A pesar de esto, el sonido sigue siendo artificial, no 

habiendo resultado en la utilidad esperada para el 

fonoaudiólogo/a. Los enfoques en los que se esta 

trabajando ahora consisten en resintetizar la voz 

empleando la técnica usada por los VOCODER. Los 

formantes no serán unívocamente especificados para la 

totalidad del tiempo de síntesis sino que serán 

actualizados usando los formantes del paciente, de la 

misma manera que lo haría un sistema de 

comunicaciones que utilice esta técnica. Además se 

usará como excitación el propio pulso glotal del 

paciente obtenido por Filtrado Inverso. 

 

 
 

Fig. 4. Pantalla de Síntesis 

 

4. Conclusiones 
Lamentablemente al momento de esta publicación no ha 

habido tiempo suficiente para extraer conclusiones 

valederas acerca de la ayuda o beneficios que este 

programa puede aportar al CEFA u otras escuelas 

especiales para las cuales fue creado. Mas allá de la 

ayuda que pueda brindar al fonoaudiólogo/a las pruebas 

de este programa han encontrado dos grandes 

dificultades. Por una parte la falta de medios de las 

escuelas especiales es notable, además de estar 

agravadas por la crisis que la República Argentina esta 

atravesando. En el caso particular del CEFA las pruebas 

han sido suspendidas en reiteradas oportunidades debido 

a falla en las computadoras, no solo obsoletas, sino en 

precario estado de funcionamiento. La segunda causa 

por la cual este programas no han sido ampliamente 

aceptado por los fonoaudiólogos/as involucrados en las 

pruebas y/o maestros/as es la gran diferencia en los 

conceptos de base de los diseñadores del programa y los 

posibles usuarios. Para que una maestra especial 

obtenga máximo provecho de este programa deberá 

familiarizarse con los conceptos que su uso involucra, 

tales como formantes, modelo de tubos del tracto vocal, 

resonancias, energía, etc. La diferencia de lenguajes y 

de representaciones previas son tan notables que a veces 

no se logra establecer un vínculo entre lo que el 

programa esta mostrando y la causa física de ese evento. 

Un ejemplo sería una vibración en la garganta que el/la 

fonoaudiólogo/a puede percibir con su tacto y un 

espectrograma mostrado en la pantalla de una 

computadora. En vista de esto se ha decidido trabajar en 

un programa de intercambio para sentar las bases de un 

lenguaje común al fonoaudiologo y al 

ingeniero/programador en donde no solo la maestra 

especializada o fonoaudiologo/a se familiarice con los 
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conceptos físicos y modelos involucrados, sino también 

que el ingeniero pueda encontrar la forma de mostrar de 

una manera mas amigable los parámetros que el 

fonoaudiólogo debe parametrizar. Desde ya esto debe 

consensuarse con el uso de un lenguaje común que 

permita caracterizar un rasgo fonético desde su aspecto 

netamente físico/acústico y relacionarlo con el enfoque 

tradicional [3] de caracterizar (por ejemplo) a las 

vocales, de acuerdo con el punto en que la lengua se 

eleva (anterior, central o posterior), cuánto ésta se eleva 

(alta, media, baja) y si hay o no redondeamiento labial. 

Independientemente de esto, el programa ofrece una 

serie de herramientas útiles de análisis y síntesis para el 

especialista, ofreciendo una sensación de herramienta 

integral. Se prevee a futuro la incorporación de nuevos 

parámetros de análisis y síntesis. 
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Resumo  
Este trabalho apresenta a fundamentação teórica e 

implementação de um software, voltado para alunos 

surdos no processo de alfabetização da língua 

portuguesa escrita. Tal ferramenta atua como 

instrumento de apoio auxiliando o professor em sala de 

aula, servindo de recurso adicional. Como metodologia 

para a construção do software, foram realizadas 

pesquisas na área pedagógica e de informática, 

utilizando-se: da teoria de Vygotsky, o 

Socioconstrutivismo, linguagem de programação Flash-

MX, metodologia Daphne para o desenvolvimento do 

software, técnica de avaliação de usabilidade, sistema 

de monitoramento. Desenvolveram–se protótipos 

seguindo o ciclo: levantamento de requisitos, projetos, 

implementação e testes, até a validação final para 

implementação, observando as diretrizes e práticas 

pedagógicas nos exercícios e ações, tudo com intuito de 

atingir o objetivo que é propor atividades cognitivas e 

encaminhamento didático de maneira correta para cada 

tipo de conhecimento, com intervenções inteligentes e 

adequadas envolvendo os estágios silábico, silábico-

alfabético e alfabético. 

 

1. Introdução 
Atualmente, o avanço da informática é uma realidade 

visível em todas as áreas e o uso do computador vem 

tornando-se cada vez mais um instrumento importante 

em nossa sociedade, chegando finalmente às escolas, 

tornando-se uma ferramenta pedagógica atual e 

importante, tendo como premissa o aprendizado com a 

informática, pois a utilização do computador como 

ferramenta é capaz de auxiliar no processo ensino-

aprendizagem, tornando-se assim um precioso auxílio à 

educação. Essas modificações vêm provocando uma 

reorganização da sociedade, com conseqüentes 

repercussões no contexto educacional. E a educação 

especial destaca-se como uma das partes da educação 

que está sendo afetada pelos avanços e aplicações que 

vêm ocorrendo nessa área, em face da necessidade de 

uma escola que conviva com a diversidade, que respeite 

as diferenças, ou seja, uma escola que abra as portas 

para todos os alunos com ou sem necessidades 

educacionais especiais. Sabe-se que no processo de 

inclusão dos alunos surdos, as condições ideais nem 

sempre são encontradas, tendo como uma das maiores 

dificuldades a questão da comunicação, pois a 

aprendizagem é mediada pela linguagem.  

Conforme pode ser observado em [1], [2], um dos 

maiores obstáculos tem sido a aquisição e o domínio 

satisfatório da língua portuguesa, e segundo [3], isto 

ocorre porque a LIBRAS é uma língua de modalidade 

gestual-visual que utiliza, como canal ou meio de 

comunicação, movimentos gestuais e expressões faciais 

que são percebidos pela visão, diferente, portanto, da 

língua falada, uma modalidade oral-auditiva, que utiliza 

como meio de comunicação, sons articulados e 

percebidos ou capitados pelos ouvidos. Quanto à 

estrutura, o que é denominado de palavras ou item 

lexical nas línguas orais-auditivas (língua portuguesa), 

são denominados sinais na língua de sinais. 
 

2. Metodologia de Desenvolvimento do 
Software 

A metodologia utilizada inicialmente foi o Paradigma 

Evolutivo que é baseado no desenvolvimento e 

implementação de um produto inicial, sendo submetido 

aos comentários e críticas do usuário, prosseguindo esse 

refinamento por várias versões, até que o produto de 

software pretendido tenha sido desenvolvido.  O tipo de 

Paradigma evolutivo utilizado foi o Protótipo 

Descartável, uma vez que o público alvo não conseguia 

expressar com clareza suas necessidades, a fim de 

validar os requisitos do produto. Assim, criaram-se 

vários protótipos que passaram a ser validados pelo 

usuário até chegar no produto final desejado [4].  A 

avaliação da usabilidade foi realizada através de 

sistemas de monitoramento, pois foi a que melhor se 

adequou ao público alvo dentre todas as técnicas 

existentes, sendo possível avaliar as reais dificuldades 

dos alunos durante o uso do protótipo sem que fossem 

inibidos pela presença de observadores. Para o 

desenvolvimento do Software utilizou-se a metodologia 

Daphne, por ser adequada ao desenvolvimento de 

software educacional multimídia e por, permitir adaptar 

os objetivos educacionais de uma determinada 

disciplina, levando em consideração seus métodos 

pedagógicos e as necessidades de seus alunos,  

considerando a interface com o usuário onde as 

informações são apresentadas de uma forma estruturada 

e interativa [5]. 
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3. Teoria Pedagógica  Socioconstrutivismo 
Um referencial teórico aplicado, atualmente, por vários 

escritores educacionais é a teoria de Vygotsky, o 

socioconstrutivismo, teoria essa que considera a 

aprendizagem como a construção de conhecimento e 

não como uma transferência do saber do professor para 

o aluno, a aprendizagem é um processo de construção 

de conhecimento que se dá na interação da criança com 

o adulto ou com seus pares subjacentes, criando o que 

Vygotsky chamou de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP),[6]. Ainda segundo [6], desenvolve-se 

a ZDP a partir de dois níveis de desenvolvimento: o real 

e o potencial. O primeiro quando a criança realiza suas 

tarefas de forma independente e o segundo que é a 

capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas 

com a ajuda de adultos ou companheiros. Logo, o ZDP 

é a distância entre esses dois níveis de desenvolvimento, 

o real e o potencial, - é o caminho que o individuo tem 

que percorrer. E o professor exerce o papel explícito de 

interferir na ZDP dos alunos, provocando avanços que 

não ocorreriam espontaneamente. É neste contexto 

educacional, que o software em desenvolvimento, 

utiliza os mesmos procedimentos que ocorrem nas 

escolas, que seguem esta teoria, utilizando 

demonstração, assistência e instruções, a fim de 

proporcionar um ambiente educacional interativo e 

agradável, proporcionando aos usuários um ambiente 

educativo, em que os mesmos sejam capazes de 

produzirem a escrita dos signos (ferramentas que 

auxiliam nos processos psicológicos) que lhes forem 

apresentados, signos estes que ora serão figuras, ora 

sinais da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), uma 

vez que segundo [3], a língua de sinais pode viabilizar a 

realização do letramento visual. Utilizaram-se figuras, 

fotos de várias categorias de objetos do mundo real, 

bem como a utilização da representação deste mesmo 

objeto em Libras, ambos como signos, possuindo o 

mesmo significado, seguindo os procedimentos 

educacionais realizados nas escolas públicas inclusivas 

do Estado de Rondônia, onde primeiro se ensina a 

Língua materna dos surdos, Libras e posteriormente o 

Português, como segunda língua, a parte inicial do 

software abrange o processo de aprendizagem da 

escrita, relacionando objeto/sinal/escrita e pretende-se 

finalizar com o aprendizado de frases e textos. As 

disciplinas abordadas foram as de português e 

matemática. O software em desenvolvimento será uma 

ferramenta de apoio para o professor em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Figuras 
 

 
 Fig. 1. Tela  - Inicio do software 1   

 

 
Fig. 2.  Tela  - Inicio do software 2  

 

 
Fig. 3. Tela  - Escolha do Tema  
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Fig. 4.  Tela  - Tema Animal   

 

 
Fig. 5.  Tela  - Tela ajuda 

 

 
Fig. 6.  Tela  - Relatório do exercício 

 

 
Fig. 7. Tela  - Jogo da Memória 

 

 

5. Resultados alcançados 
O software “Um clic para Alfabetização”, está sendo 

desenvolvido e testado desde 2002 com alunos surdos 

de três escolas pública, com uma média de 40 alunos. 

Os resultados têm se mostrado satisfatório, e atribui-se 

isso ao intercâmbio real que ocorre entre os conteúdos 

aplicados em sala regular com o apoio dado nas salas de 

recursos destas escolas, possibilitando que o software 

em desenvolvimento seja testado, servindo de apoio aos 

professores, como uma ferramenta a mais para 

aprendizagem dos conteúdos ministrados.  Com isso 

constatamos uma grande melhora na alfabetização 

destes alunos, pois  no inicio do semestre demonstravam 

dificuldades em usar a linguagem escrita como 

instrumento de pensamento, dando significado às coisas, 

associando os signos (objeto, escrita e sinal) e após o 

uso do software apresentaram um aproveitamento na 

execução dos exercícios de 20%, e no final do mesmo 

semestre chegaram a 100% de aproveitamento. 

Resultados estes que serviram de base para prosseguir 

no desenvolvimento dos exercícios com frases e textos. 

 

 

6. Considerações Finais 
No desenvolvimento do Software multimídia para 

surdos “Um clic para alfabetização”, buscou-se,  deste 

os primórdios de sua implementação até o presente 

momento, manter coerência com a proposta pedagógica 

para a qual foi projetado, a fim de que não se perca o 

sentido de sua criação que é reunir de forma estruturada 

a apresentação das informações, de se programar 

seqüências de estudo adequadas ao aprendiz (alunos 

surdos), bem como fornecer um feedback, aliado à 

interatividade e à facilidade de busca de informações 

proporcionadas pela multimídia. Sabe-se que no 

processo de inclusão dos alunos surdos, as condições 

ideais nem sempre são encontradas, tendo como uma 

das maiores dificuldades a questão da comunicação, 

pois a aprendizagem é mediada pela linguagem, 

conforme pode ser observado em [1], [2] um dos 

maiores obstáculos tem sido a aquisição e o domínio 
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satisfatório da língua (portuguesa), visto que a criança 

surda no inicio de sua alfabetização possui a estrutura 

da escrita semelhante à língua brasileira de sinais. 

Portanto, o objetivo inicial deste trabalho foi diferenciar 

as formas das letras, seguindo-se a identificação dos 

signos (figuras e sinais) por meio da linguagem escrita, 

finalizando com a junção do conhecimento entre 

figura/sinal/escrita, objetivos estes já alcançados. Sabe-

se, para continuar obtendo bons resultados é necessário 

prosseguir nos estudos, acompanhando o trabalho 

realizado nas escolas públicas, principalmente o apoio 

dado nas salas de recursos, direcionando o trabalho para 

as frases e textos, sempre atento a todas as 

particularidades educacionais do público alvo, que são 

alunos com deficiência auditiva, bem como o quesito da 

Libras, que é a língua materna do surdo e que possui 

uma estrutura diferente da língua falada no país o 

Português, requisitos estes considerados imprescindíveis 

se tratando de um software educacional, e para um 

público alvo específico. 
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Resumo 
O sistema proposto neste artigo tem como finalidade 

captar o SME gerado por um grupo muscular humano 

através de eletrodos não-invasivos e armazená-lo de 

forma digital em memória ou outro dispositivo de 

armazenamento.  O SME a ser captado e armazenado 

terá como informação os primeiros 200ms de contração 

muscular, essenciais para que ele possa ser utilizado 

pelo menos como informação de controle de 

determinadas máquinas, como próteses mioelétricas, por 

exemplo. Esse sinal passará por uma conversão A/D 

para que todas as suas informações sejam mantidas. 

Através das informações armazenadas, podem ser feitas 

tanto análises clínicas remotas, como testes para 

acionamento de equipamentos. Se a leitura for de forma 

on-line, pode-se ter este controle de forma instantânea – 

leitura do sinal e acionamento de uma prótese, por 

exemplo. O armazenamento e análise do sinal provêm 

de forma análoga a toda sua variação permite verificar 

velocidade de contração bem como sua intensidade (seu 

valor RMS e freqüência do sinal). Dessa forma o sinal 

não representará apenas uma lógica ON/OFF 

comumente utilizada em acionamentos de próteses 

comerciais, mas sim toda a faixa de contração muscular 

permitindo ao reabilitado um controle maior do 

movimento da prótese. Ao final do artigo apresentam-se 

os resultados e conclusões dos testes realizados pelo 

grupo, bem como sugestões para futuros trabalhos 

 

1. Característica do SME 
A captação e interpretação de Sinais Mioelétricos 

(SME) [1, 2] para a medicina é de suma importância em 

determinadas áreas. Esses sinais, através de suas 

características, informam as condições fisiológicas do 

organismo, permitindo analisar clinicamente o 

indivíduo. No organismo, as células nervosas e 

musculares são as responsáveis por gerar tais sinais [1, 

2]. O SME é um sinal analógico compreendido entre 0 e 

500Hz, conforme ilustrado no espectro de freqüência da 

figura 1 [2]. Na faixa de 0 a 20Hz, o sinal é originado 

por ruídos causados pelos artefatos de movimento [2], 

caracterizando sinais provenientes de movimento do 

cabo, do eletrodo em contato com a pele e até mesmo 

um movimento da pele. A faixa de freqüência em que o 

sinal mioelétrico possui uma maior potência está 

compreendida entre 50 e 150 Hz [1] conforme pode ser 

visto na figura 1. Este espectro foi captado do grupo 

extensor do punho com eletrodo de superfície de 

prata/cloreto de prata [2]. 

 
Fig. 1. Espectro de Densidade de Potência do sinal  [2]. 

 

Os 200 ms após o início da contração muscular são 

considerados determinísticos [2], portanto neste período 

é que se pode fazer uma análise e classificar e 

identificar qual músculo ou grupos musculares estão 

realizando uma contração.  

O SME obtido com eletrodo de superfície tem sua 

amplitude máxima variando de 50µV a 5mV [3]. Esta 

variação de amplitude pode ocorrer devido aos 

diferentes grupos musculares que podem ser analisados. 

 

2. Projeto do Sistema 

Para a elaboração deste projeto, o circuito eletrônico foi 

dividido em blocos sendo que uma das partes mais 

importantes é o filtro notch, responsável pela filtragem 

de sinal de ruído de 60Hz presente no ambiente. 

O circuito deve ser alimentado por uma fonte externa 

isolada da rede elétrica. O recomendado é utilizar como 

fonte um bateria para evitar que o paciente receba 

alguma descarga elétrica devido à falha elétrica do 

circuito.  

Os principais componentes deste projeto são: 

 

• Eletrodo com amplificador diferencial de 

ganho 50; 

• Amplificador de ganho 20; 

• Filtro notch de 60Hz; 

• Filtro passa baixa de 500Hz; 

• Filtro passa alta de 20Hz; 
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• MCU (microcontrolador PIC); 

• Circuito Serial (MAX232). 

 

2.1 Alimentação do Circuito 
Quando se trabalha com equipamentos eletrônicos para 

análises clínicas, fazendo leituras e/ou diagnósticos com 

sinais provenientes do corpo humano faz-se necessário 

tomar alguns cuidados com a alimentação do circuito 

para diminuir os riscos de choque elétrico. Para a 

proposta apresentada, não é diferente, a alimentação do 

circuito tem de ser de tal forma a não oferecer riscos à 

saúde do paciente. 

Para eliminar tal risco, o circuito projetado será 

alimentado com uma fonte externa a bateria de 12VDC, 

ficando isolada por completo da rede elétrica (127V ou 

220V) eliminando a possibilidade do paciente receber 

um choque elétrico. 

 

2.2 Eletrodo e Pré-Amplificador 
O SME pode ser captado através de eletrodos de 

superfície em duas configurações, monopolar e bipolar. 

Na configuração monopolar o SME é obtido através da 

diferença de potencial entre dois pontos, uma como 

referência do sinal e outra no músculo a ser medido. 

Para a configuração bipolar utiliza-se, além da 

referência, mais dois pontos de medida do SME. Esses 

dois pontos são aplicados em um amplificador 

diferencial com a finalidade de redução de ruído, [2]. 

Existem duas opções de confecção dos eletrodos de 

captação, com dois discos ou com duas barras, ambos 

de Prata revestida de Cloreto de Prata (Ag-AgCl). 

Devido a viabilidade de fabricação, optou-se pelo 

eletrodo de barras paralelas de Prata pura sem 

revestimento de cloreto de prata. Esse eletrodo é 

formado por duas barras paralelas, de 1mm de espessura 

por 10mm de comprimento distantes entre si de 10mm, 

conforme ilustra a figura 2 [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Diagrama de representação da configuração dos 

eletrodos [4]. 

 

 

O eletrodo, mostrado na figura 3, possui um pré-

amplificador diferencial com ganho de 50 para o sinal 

ficar menos susceptível a ruídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Eletrodo final construído pelos autores. 

 

O eletrodo deve ser colocado na parte central do 

músculo [1]. 

 

2.3. Amplificador de Ganho 20 
Esse amplificador foi projetado para totalizar o ganho 

do circuito em 1000, sendo 50 do amplificador do 

eletrodo mais 20 desse circuito. 

Como descrito nas seções anteriores, a amplitude do 

SME está compreendida entre 50µV e 5mV. Após os 

circuitos amplificadores, o SME terá uma amplitude de 

50mV a 5V para ser tratada e convertida para digital, 

pois esses níveis são compatíveis com a entrada do 

conversor AD do microcontrolador utilizado. 

 

2.4. Filtro notch 60Hz 
O ruído causado pela freqüência de 60Hz no SME é o 

mais prejudicial e mais comum, por ser gerado pela rede 

elétrica e estar presente em todos os ambientes. 

Os seres humanos podem ser considerados como uma 

“antena” que captam essa freqüência e suas harmônicas 

prejudicando, assim, a informação do SME. Um outro 

ponto que deve ser lembrado é que as primeiras 

harmônicas da rede elétrica (60Hz, 120Hz, 180Hz, 

240Hz) estão dentro da maior concentração de energia 

do SME [2]. 

Para eliminar esse ruído e obter uma informação do 

SME sem interferências deve ser utilizado um filtro 

notch de 60Hz (ou filtro rejeita faixa). Foi utilizado 

outro princípio básico para diminuir a interferência 

causada pela rede elétrica, uma delas foi fazer uso de 

cabo blindado para interligar o eletrodo à placa do 

circuito principal. Esse é um cabo com vários 

condutores internos com uma blindagem externa para 

ser aterrada no circuito principal diminuindo, a 

interferência externa.  

 

2.5 Filtro Passa Alta 
Outras duas fontes de ruído para o SME provêm dos 

artefatos de movimento. Uma delas é caracterizada pelo 

movimento do cabo que interliga o eletrodo à placa 

principal e a outra é devido à contração ou extensão de 

um músculo, que provoca um movimento da pele 

causando um pequeno deslocamento entre o eletrodo e a 

pele a que está fixado [1]. 

Conforme sugerido pela empresa Delsys [4], é 

recomendado o uso de um filtro passa alta com 

freqüência de corte em 20Hz para minimizar a inserção 

desses ruídos ao SME.  
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2.6. Filtro Passa Baixa 
A freqüência do SME tem como limite 500Hz. Devido a 

essa característica foi calculado um filtro passa baixa 

para evitar que freqüências superiores a esse valor 

influenciem na informação do SME a ser armazenado 

[1].  

 

2.7. Conversão Analógico/Digital (A/D) 
A seguir é discutido o processo de conversão A/D para 

preparar o SME para o armazenamento na memória. 

Como dito nas seções anteriores, o SME é um sinal 

analógico que, para ser armazenado em uma memória, 

precisa ser convertido para digital. 

O circuito integrado PIC18F452 possui internamente 

um conversor A/D programável de até 10 bits. Como foi 

utilizada a EEPROM como memória de armazenamento 

dos 200ms do SME 

 

2.8. PWM (Pulse Width Modulation) 
O módulo PWM é um recurso disponível no MCU 

escolhido. Este módulo realiza, a grosso modo, uma 

conversão Digital/Analógica. O PWM gera um sinal 

retangular com freqüência fixa, determinada pelo 

programador em que o duty-cicle (largura de pulso) 

desse sinal varia dependendo da informação de entrada 

do sinal digital tratado pelo MCU [5]. 

 

2.9. Gravação 
Como o SME é um sinal analógico de baixa intensidade, 

antes de efetuar o início da gravação é necessário que se 

efetue uma calibração de referência para evitar que 

ruídos que não caracterizem o SME inicializem o 

processo de gravação. Essa referência irá determinar 

que sinais de intensidade menor sejam desprezados. Um 

cálculo de tensão RMS (Root Mean Square) de 1000 

amostras são feitas para determinar qual será essa 

referência mínima. 

 

3. Resultados 
A leitura do SME foi realizada no grupo muscular do 

bíceps. Durante o processo de captação do SME foi 

utilizado a configuração bipolar do eletrodo, ou seja, a 

diferença de potencial entre 2 pontos em relação a 

referência como pode ser visto na figura 4. O eletrodo 

de referência deve estar sempre posicionado em local 

que não tenha músculo para não gerar interferência no 

SME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Posicionamento do eletrodo [2]. 

 

Este tipo de eletrodo ativo possui duas desvantagens. A 

primeira é que este tipo de eletrodo é mais apropriado 

para captação do SME em músculos superficiais não 

possuindo um bom desempenho para músculos mais 

internos. A outra desvantagem é que não pode captar 

sinais de músculos pequenos, pois os músculos 

próximos ocasionam interferências [2]. 

Durante o projeto foram feitos diversos testes para 

poder observar o SME. A figura 5 mostra um dos sinais 

captados após tratamento do circuito (filtros e 

amplificadores) e armazenamento após uma contração 

muscular. Este sinal representa os 200 ms iniciais 

captados após o início da contração pelo sistema 

construído. (figura 5). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. SME captado pelo sistema projetado e montado. 

 

4. Conclusões 
Para que o sistema proposto pudesse armazenar o SME 

íntegro, foi necessário implementar circuitos com a 

finalidade de tratar o SME e adequá-lo à forma original 

para, então, armazená-lo no MCU. 

Devido às características do SME como baixa 

intensidade e freqüência, ele se torna vulnerável a 

ruídos tanto na captação quanto na transmissão (através 

do cabo) até a placa central onde será armazenado 

(artefatos de movimento e influência do 60Hz). 

Para eliminar essas interferências foram implementados 

circuitos amplificadores e filtros para tratar o SME. 

Através de ensaios e testes em bancada foi observada a 

necessidade de amplificação do sinal já no eletrodo, 

para que o sinal não sofresse uma interferência no cabo 

que pudesse inutilizar o SME. Além de amplificador, 

esse circuito foi montado na configuração de 

diferencial, para que ruídos ocorridos durante a captação 

fossem eliminados.  

Foi observado que se torna indispensável, a utilização 

de um filtro notch de 60Hz. A interferência pelo 

ambiente e, até mesmo, pelo corpo humano torna-se 

prejudicial a informação do SME. Nos testes, a ausência 

do notch filter provocou ao sinal picos de intensidade 

elevada e alternada no tempo, deteriorando a 

característica do sinal. 

A mesma necessidade foi comprovada para o filtro 

passa alta (20Hz), onde os ruídos de artefatos de 

movimento deslocavam o SME, somando um nível DC 

positivo a informação a ser armazenada. Para o filtro 

SME
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passa baixa, como o espectro de freqüência do SME é 

limitado a 500Hz, faz-se a sua necessidade, evitando 

que ruídos de alta freqüência sejam somadas ao SME. 

Todas as análises do sinal gravado foram feitas através 

da transmissão da informação armazenadas via RS-232 

e inserindo os dados no programa Excel para gerar os 

gráficos. Dessa forma a análise se tornava demorada. 

Uma forma direta de verificar o funcionamento do 

circuito foi trabalhar com o módulo PWM do MCU 

acionando uma lâmpada. Portanto, era possível verificar 

a intensidade do esforço do músculo através da 

luminosidade da lâmpada. Uma outra utilização para 

essa saída seria o controle de uma prótese de membros. 

A leitura de SMEs para a medicina é de suma 

importância. Esses sinais, através de suas 

características, transmitem as condições fisiológicas dos 

grupos musculares de um indivíduo, permitindo analisa-

lo clinicamente. No organismo, as células nervosas e 

musculares são as responsáveis por gerar esses sinais 

elétricos. O agrupamento dessas células junto com as 

suas atividades biológicas produz um campo elétrico 

que se propaga pelos vários tecidos do corpo (condutor). 

Dessa forma, qualquer atividade neural ou atividade 

muscular pode ser medida através de eletrodos 

posicionados na superfície da pele [1]. 

O sistema proposto teve portanto como finalidade captar 

o sinal SME gerado pelo músculo humano através de 

eletrodos não invasivos e armazená-lo de forma digital 

em memória ou outro dispositivo de armazenamento.  O 

sinal a ser captado e armazenado teve como informação 

os primeiros 200ms de contração muscular. Esse sinal 

passou por uma conversão A/D para que todas as suas 

informações fossem mantidas. Através das informações 

armazenadas podem ser feitas tanto análises clínicas 

remotas, para testes em acionamento de próteses ou se a 

leitura for de forma on-line ter o acionamento 

instantâneo – leitura do sinal e acionamento da prótese. 

Os eletrodos a serem utilizados serão baseados na 

configuração duas barras de Ag com 1mm de largura 

por 10mm de comprimento posicionadas paralelamente 

distantes 10mm uma da outra. 

O armazenamento e análise do sinal de forma análoga a 

toda sua variação permite verificar velocidade de 

contração bem como sua intensidade (seu valor RMS e 

freqüência do sinal). Dessa forma o sinal não 

representará apenas uma lógica ON-OFF comumente 

utilizada em acionamentos de próteses, mas sim toda a 

faixa de contração muscular permitindo ao reabilitado 

um controle maior do movimento da prótese. 
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Resumen 
La predicción de palabras es un conjunto de algoritmos 

que intenta adivinar la palabra que un usuario está 

intentando escribir antes de que la complete. El uso de 

este tipo de métodos suele estar enmarcado en 

aplicaciones de ayuda a la escritura orientadas a 

personas con discapacidades físicas, para tratar de 

disminuir el esfuerzo que requiere la escritura de textos. 

En el presente artículo se mostrará la arquitectura de un 

sistema de predicción de palabras para portugués de 

Brasil basado fundamentalmente en métodos 

estadísticos, describiendo los distintos algoritmos de 

predicción y diccionarios, cómo utilizarlos de forma 

óptima y su combinación con el uso de heurísticos para 

el ahorro de pulsaciones. Se describirá también el 

proceso de evaluación y los resultados obtenidos por el 

sistema. 

 

1. Introducción 
La predicción de palabras es un proceso mediante el 

cual se intenta adivinar la palabra que un usuario va a 

escribir o está escribiendo, de forma simultánea a la 

propia escritura. Donde más intensivamente se utiliza la 

predicción es en los sistemas de ayuda a la escritura 

para personas con discapacidad, especialmente física. 

Estos usuarios no pueden manejar el teclado 

convencional y hay casos en que el acceso al ordenador 

se lleva a cabo mediante aplicaciones especiales, en las 

que se barren secuencialmente las opciones disponibles, 

para que puedan ser seleccionadas con un dispositivo 

que aproveche cualquier resto motor del usuario, en 

general, algún tipo de pulsador. 

La lentitud de este método de escritura hace aconsejable 

el uso de técnicas de aceleración que permitan al 

usuario introducir texto a mayor velocidad. Además, el 

esfuerzo que necesitan estas personas para realizar cada 

pulsación puede ser muy grande, por lo que también es 

importante reducir el número de pulsaciones necesarias.  

Es en este punto en el que la predicción de palabras 

puede aportar una notable mejoría: al mostrar la palabra 

antes de que el usuario acabe de escribirla, es suficiente 

con seleccionarla, y se elimina la necesidad de 

completarla. De esta forma se reduce el número de 

pulsaciones necesarias para escribir el texto, y, por 

tanto, el esfuerzo necesario. 

La estructura del artículo es la siguiente: en primer lugar 

se describe el sistema de predicción para portugués, 

detallando la arquitectura del sistema (sus bloques y el 

flujo de datos interno) y describiendo los diccionarios y 

las bases de datos utilizadas para generarlos, los 

métodos de predicción disponibles y otros módulos 

importantes. La siguiente sección está dedicada a la 

evaluación, con una descripción del proceso, de los 

textos utilizados, y los resultados obtenidos, y, por 

último, las conclusiones. 

 

2. Descripción del Sistema 
El sistema de predicción de palabras para portugués está 

basado en el sistema para español descrito en 

profundidad en [5]. La diferencia fundamental es que en 

este último se disponía de información gramatical y se 

implementaron métodos de predicción basados en ella 

utilizando bipos, tripos e incluso una gramática 

independiente del contexto. En la versión actual para 

portugués no se dispone de este tipo de información, por 

lo cual sólo han podido utilizarse los métodos de 

predicción estadísticos basados en secuencias de 

palabras, y que pudieran entrenarse de forma totalmente 

automática. Hay que considerar, como queda reflejado 

en [5] y [7], que los resultados obtenidos por los 

métodos estadísticos aislados son mucho mejores que 

obtenidos por los métodos basados en información 

gramatical (también aislados), y que el sistema óptimo 

es el que se obtiene combinando ambas fuentes de 

información. 

 

Arquitectura 
En la figura 1 se muestra la arquitectura del sistema de 

predicción de palabras (en su versión simplificada), 

junto con flechas que indican el flujo de datos interno. 

Por las razones expuestas anteriormente, esta 

arquitectura simplificada coincide con la arquitectura 

del sistema para español, aunque ciertos bloques son 

más sencillos por la eliminación de los métodos de 

predicción basados en información gramatical y las 

bases de datos asociadas a ellos. 
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Como se puede observar es muy modular y esto le 

proporciona gran flexibilidad a la hora de realizar 

cambios en los diccionarios o métodos de predicción, e 

incluso en la prioridad de aplicación de cada uno. 
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Fig. 1. Arquitectura simplificada y flujo de datos del sistema 

de predicción de palabras. 

 

Diccionarios 
En la versión para portugués están disponibles todos los 

tipos de diccionarios que soporta el sistema, con las 

modificaciones necesarias. 

• Diccionario general. Es estático, es decir, no 

evoluciona con el uso del programa, ni es ampliable 

por el usuario. Contiene 35786 palabras, sin 

información gramatical, con la información 

frecuencial obtenida de forma automática a partir del 

texto de entrenamiento “PORTUGUES”. Este texto 

consta de 2805156 palabras y ha sido compilado a 

partir de numerosos libros disponibles en 

www.virtualbooks.com.br de forma gratuita. En el 

proceso de generación, además de obtener la 

frecuencia de cada palabra, se han eliminado 

aquellas que aparecían sólo una o dos veces en el 

texto para reducir la cantidad de posibles errores 

ortográficos. 

• Diccionario personal. Se genera en cada sesión, 

empezando vacío al principio de la misma, y 

borrándose cuando acaba. Su objetivo es introducir 

el vocabulario nuevo a medida que se escribe y 

ajustar la frecuencia de cada palabra a la que tiene 

en el texto concreto que está siendo escrito. Por su 

propio funcionamiento su rendimiento mejora a 

medida que la sesión avanza. 

• Diccionarios temáticos. Diseñados para no perder 

la eficacia del diccionario personal al acabar cada 

sesión. Se pueden generar diccionarios adaptados a 

distintos contextos semánticos. De esta manera el 

usuario puede disponer de diccionarios mucho más 

eficientes que el generar al escribir textos sobre un 

determinado tema. 

 

Métodos de Predicción 
Los métodos de predicción disponibles en esta versión 

son aquellos basados en gramáticas probabilísticas de 
palabras (n-gramas). El método más sencillo es el 

basado en la frecuencia absoluta de las palabras 

(unigramas). La única información que necesita es la 

parte ya escrita de la palabra en curso, y la lista de 

palabras que genera (cuando se aplica a un diccionario 

concreto) es el conjunto de palabras más frecuentes de 

dicho diccionario que comienzan por dicha cadena de 

letras. Se aplica a todos los diccionarios.  

Para aumentar la cantidad de información a incluir en la 

predicción, se incrementa la longitud de la historia de 

palabras a considerar, pasando a los métodos basado en 

bigramas, trigramas, etc. que incluyen información 

sobre secuencias de dos, tres o más palabras. En la 

implementación actual, los bigramas se aplican al 

diccionario personal y a los temáticos, siendo los que 

mejores resultados proporcionan. Además, se han 

entrenado modelos con secuencias de tres, cuatro, cinco 

y hasta seis palabras a partir del texto PORTUGUES 

descrito anteriormente. 

 

Métodos auxiliares de aceleración 
Además de la predicción de palabras, en esta versión 

también se incluyen otras técnicas auxiliares de ahorro 

de pulsaciones. En concreto:  

• Eliminación de las palabras previamente rechazadas 

por el usuario: si se le ha mostrado una determinada 

palabra y, tras verla, no la ha escogido, el sistema 

supone que no era la adecuada y no volverá a 

mostrarla (hasta que proceda). 

• Inserción automática de los espacios que siguen a 

los signos de puntuación o las mayúsculas después 

de punto. 

 

Interfaz de usuario 
Este sistema de predicción está actualmente 

funcionando en una plataforma de evaluación, y aun no 

ha sido integrado en ninguna aplicación de ayuda a la 
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escritura, por lo cual la interfaz de usuario en estos 

momentos es dicho programa de evaluación y su 

modelo de usuario. 

 

Módulo de coordinación 
Establece el flujo de trabajo, encargándose de la 

coordinación de la información entre la interfaz de 

usuario, los diccionarios y los métodos de predicción. 

Es el responsable de gran parte de la flexibilidad del 

sistema ya que es altamente configurable, permite 

utilizar uno o varios métodos de predicción o 

diccionarios, dar prioridad a unos sobre otros, o incluso 

combinar sus resultados. Además es el encargado de 

aplicar los métodos auxiliares de aceleración cuando 

procede. 

 

3. Evaluación 
La evaluación de los sistemas de predicción es una tarea 

de gran complejidad por la cantidad de factores que 

pueden influir en los resultados. Además de los 

parámetros de la propia estrategia general de 

presentación de propuestas (por ejemplo, la longitud de 

la lista de palabras candidatas que se presenta al 

usuario), influyen otros muchos factores relacionados 

tanto con la interfaz del programa, como con el idioma 

o el texto en el que se esté escribiendo, que pueden 

producir variaciones muy significativas en los 

resultados. En [6] se puede encontrar una exposición y 

discusión de los factores que afectan a los resultados de 

la predicción de un sistema determinado. 

Por las razones expuestas anteriormente, para poder 

verificar realmente la eficacia de un determinado 

método o diccionario, y, sobre todo, para poder hacer 

comparaciones entre ellos, es necesario, realizar series 

de experimentos entre los que lo único que varíe sea el o 

los factores concretos a evaluar, ya que, en caso 

contrario, la influencia de las demás modificaciones 

puede cambiar totalmente los resultados.  

De cada experimento de la serie se proporciona el 

número de palabras predichas correctamente y el 

número de pulsaciones ahorradas, siendo éste último el 

parámetro en el que estamos más interesados, ya que es 

indicativo directo del esfuerzo que se reduce al usuario. 

Ambos resultados se proporcionan en valor relativo con 

respecto a la escritura del texto sin predicción.  

Se han realizado numerosos test, de los cuales se 

muestran los más representativos. Los diccionarios no 

adaptativos y los n-gramas han sido evaluados con 

textos grandes, para obtener resultados significativos 

estadísticamente y con la mayor fiabilidad. Sin 

embargo, el diccionario personal, cuya eficiencia 

depende de la longitud del texto escrito, ha sido probado 

con textos cortos de distintos tipos, más parecidos a los 

que el usuario podría escribir en condiciones normales. 

En los experimentos realizados con los diccionarios 

temáticos también se utilizan textos cortos, para poder 

realizar comparaciones con el diccionario personal. 

 

Evaluación del diccionario general y  
los n-gramas 

El diccionario general y los n-gramas han sido 

evaluados con las primeras 200000 palabras del texto 

“GENERAL” procedente de la compilación de libros de 

temática diversa procedentes de 

www.virtualbooks.com.br. 

Podemos encontrar un resumen de los resultados en la 

tabla 1. 

 

Experimento 
Núm. 

pulsaciones 
ahorradas 

Núm. 
palabras 
predichas  

Sólo con 

diccionario general 
37,31% 94,36% 

Dicc. general + n-

gramas 
44,26% 94,76% 

Tabla 1. Evaluación del diccionario general y los n-gramas. 

 

Como se puede observar, solamente el diccionario 

general consigue un ahorro de pulsaciones del 37,31%, 

y una cobertura de más del 94%. Los n-gramas mejoran 

ambos resultados, especialmente el número de 

pulsaciones. Otro dato interesante es el número de 

palabras que el sistema predice correctamente en la 

“letra cero”, es decir, cuando el usuario ni siquiera ha 

escrito una letra: en el primer experimento se predice el 

22,6% de las palabras sin necesidad de escribir ni una 

letra, y en el segundo experimento, 34%. Los n-gramas 

producen también aumentos en el porcentaje de palabras 

que se predicen cuando el usuario ha escrito 1 o 2 letras, 

por lo que se puede decir que la mejora de los resultados 

se debe fundamentalmente a que las palabras se 

predicen antes más que a que se predigan más. 

 

Evaluación del diccionario personal y los 
temáticos 

En esta serie de experimentos se compara la eficiencia 

de los diccionarios personal y temático con el 

diccionario general y los n-gramas. 

Se ha utilizado en el test un texto de economía de 1350 

palabras, y para la generación del diccionario temático 3 

textos de economía de 2902, 1017 y 2780 palabras. 

Todos ellos han sido obtenidos de periódicos 

económicos disponibles on-line. 

La configuración de la predicción en cada experimento 

es la siguiente: 

• Experimento 1: Se utiliza solamente el diccionario 

general. 

• Experimento 2: Se utiliza el diccionario general y 

los n-gramas. 
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• Experimento 3: Se utilizan los diccionarios general y 

personal y los n-gramas. 

• Experimento 4. Se utilizan los diccionarios general, 

personal y temático y los n-gramas. 

Experimento 
Num. pulsaciones 

ahorradas 
Num. palabras 

predichas 

1 11,4% 38,1% 

2 14,1% 40,9% 

3 25,2% 53,1% 

4 38,1% 71,0% 
Tabla 2. Evaluación de los diccionarios temático y personal. 

 

Como se puede observar en la tabla 2, el primer 

experimento tiene unos resultados muy pobres, tanto en 

número de pulsaciones ahorradas como de palabras 

predichas, porque el tema del texto de test es muy 

diferente a la temática de los textos de entrenamiento 

del diccionario general. Los n-gramas del experimento 2 

mejoran la eficiencia, aunque no demasiado, ya que han 

sido entrenados con los mismos textos que el 

diccionario general.  

En el experimento 3 se utiliza el diccionario personal, y 

se puede observar un aumento significativo en el ahorro 

de pulsaciones y en la cobertura, debido a la adaptación 

al vocabulario del tema concreto y a las frecuencias a 

medida que el usuario escribe. 

Por último, en el experimento 4 podemos observar una 

mejora importante, ya que se está utilizando un 

diccionario temático adaptado al tema desde el principio 

de la escritura del texto. 

Al igual que en el experimento anterior, también 

podemos evaluar la mejora de la calidad de la 

predicción observando el porcentaje de palabras que se 

predicen en la “letra cero”: en el primer experimento es 

28,7%, en el segundo 31,9%, en el tercero 42,5% y en el 

cuarto 47,3%. Vemos que la mejora es paralela a la que 

se produce en el número de pulsaciones ahorradas o de 

número total palabras predichas. 

 

Influencia de los heurísticos 
En la tabla 3 podemos ver los resultados de ir aplicando 

sucesivamente los mecanismos auxiliares de aceleración 

sobre las primeras 50000 palabras del texto 

“GENERAL”.  

Método auxiliar 
% palabras 
predichas 

% pulsac. 
ahorradas 

Experimento sin 

mecanismos aux. 
94,5% 39,0% 

Automayúsculas  94,5% 39,6% 

Espacios tras punto 94,5% 42,1% 

Eliminando palabras que 

aparecen 1 vez 
95,0% 43,3% 

Tabla 3: Efecto de los mecanismos auxiliares de aceleración. 

 

Obviamente, estos mecanismos siempre ahorran 

pulsaciones, e incluso el que algoritmo que elimina de la 

lista las palabras rechazadas por el usuario produce un 

aumento en el porcentaje de palabras predichas. 

 

4. Conclusiones 
En este artículo se ha presentado un sistema de 

predicción de palabras en portugués de Brasil generado 

a partir de un sistema en español. Para ello se han 

modificado únicamente los diccionarios y las matrices 

de n-gramas, que han sido generados automáticamente 

entrenando a partir de textos en portugués.  

La implementación actual cuenta con un diccionario con 

más de 35000 entradas fijo, y la posibilidad de generar 

diccionarios personales de usuario y temáticos e incluye 

un algoritmo de predicción basado en gramáticas 

probabilísticas de palabras.  

Dependiendo de la configuración usada, el sistema 

puede predecir correctamente más del 94% de las 

palabras del texto, y reducir más del 44% el número de 

pulsaciones necesarias para escribir el texto. 

El sistema actualmente está integrado en un sistema de 

evaluación automático, con el que se han obtenido los 

resultados, pero puede ser fácilmente integrado en 

cualquier interfaz de usuario. 
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Resumo  
Este artigo pretende resumir, de forma metódica e clara, 

as melhores ajudas técnicas para deficientes visuais, 

existentes, nos dias de hoje a nível mundial. Esta síntese 

é efectuada, tendo por base a evolução tecnológica das 

últimas décadas que, no entanto, só se torna útil no dia-

a-dia dado: os elevados níveis de acessibilidade, no caso 

dos softwares; os cuidados de ergonomia, no caso dos 

equipamentos; e mais importante para os povos não-

anglo-saxónicos, a qualidade da adaptação das ajudas 

técnicas às particularidades linguísticas, funcionais e 

sócio-culturais, do utilizador que as adquire.  

Por estranho que pareça à maioria dos “grandes 

fabricantes mundiais”, embevecidos pela venda fácil 

nos mercados de expressão inglesa, a qualidade da 

localização das ajudas técnicas para os deficientes 

visuais repercute-se directamente na qualidade de vida 

das pessoas que delas necessitam.  

A comunidade lusófona (portuguesa, brasileira e 

africana), pelas dificuldades económicas que enfrentou 

no século XX e pela falta de apoio Estatal e social à 

deficiência, nunca se mostrou um mercado 

suficientemente aliciante para que os “grandes 

fabricantes mundiais” fizessem o trabalho que lhes era 

devido. 

Neste novo século, o futuro não parece ser tão “negro”. 

Neste momento, já existem soluções adaptadas para 

português. A comunidade lusófona pode socorrer-se de 

um completo leque de ferramentas de reabilitação, 

inserção social e acessibilidade à informação, em cada 

área específica da deficiência visual.  

Nos dias de hoje, as melhores soluções mundiais em 

cada especificidade técnica, estão adaptadas e 

optimizadas para as pretensões de qualquer tipo de 

deficiente visual em aceder à mesma informação, aos 

mesmos direitos e à mesma cidadania que acede o resto 

da sociedade. 

 

1. Sucinta Retrospectiva Histórica de 20 
Anos da “Era Digital” ao Serviço da 

Deficiência Visual 
Apesar da “era digital” ter nascido muito antes, o 

computador como o vemos nos dias de hoje, só foi 

disponibilizado ao cidadão comum na 1ª metade dos 

anos 80. Por inerência também, só em meados dos anos 

80 apareceram as primeiras aplicações “digitais” com 

vista à resolução de problemas, limitações e 

dificuldades de acesso à informação, específicas da 

deficiência visual. 

 
Fig. 1. Perkins Vs MountBatten - máquinas de escrever 

mecânica e eléctrica. 
 

Vindo toda a humanidade da “era mecânica”, as 

primeiras aplicações “digitais” procuraram substituir as 

máquinas. A deficiência visual também não foi 

excepção: os empregos típicos dos cegos, à data, eram a 

estenografia em tribunais e a operação telefónica. O 

sucesso dos equipamentos adaptados rapidamente se 

individualizou nestas áreas. 

 
Fig. 2. Stenokey (80’s) – máquina estenográfica. 

 

As linhas braille - o conceito por detrás das células 

braille mantém-se o mesmo desde há 20 anos, isto é, um 

cristal piezoeléctrico que se contrai quando submetido a 

algumas centenas de volts. No entanto, ao longo dos 

anos, a tecnologia diminuiu fortemente de dimensões e 

o braille aumentou consideravelmente de qualidade. 

Marco importante na eficácia das linhas braille, foi a 

invenção do touch-cursor (botão de pressão 

individualizado por célula braille, por forma a chamar o 

cursor para o caracter correspondente), patenteado pela 

Alva.  

No início dos anos noventa, duas topologias delinearam 

a evolução das linhas braille, durante alguns anos: linha 

braille horizontal e vertical conjuntamente 

(disponibilização de alguma informação planar, por 

forma a responder aos 1
os

 sistemas operativos 

“gráficos”) e a capacidade de escrever, perceba-se, a 

existência de memória e teclado conjuntamente com a 

linha braille. Esta última rapidamente foi absorvida pela 

evolução natural dos blocos de notas. 

Os blocos de notas - dos 1
os

 blocos de notas bem 

sucedidos, portáteis e fiáveis (característica técnica que 

20 anos depois ainda falta a muitos dos equipamentos 

para cegos ou para baixa visão) devemos destacar o 
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Alva ABC, com linha braille de 40 caracteres (usando 

um ATARI como unidade de processamento e o Blazie 

Braille n´Speak, apenas com saída vocal. 

Acerca de 5 anos, a evolução dos blocos de nota, levou-

nos a autênticos computadores portáteis adaptados. O 

primeiro desta nova era, a trabalhar sobre Windows CE, 

foi o BrailleNote da PulseData. 

Relevos tácteis - na tentativa de representar planos e 

formas, várias experiências foram desenvolvidas, desde 

o uso experimental de células braille de forma planar, 

que por razões físicas e comerciais nunca foram 

comercializadas, até ao Optocon – sistema táctil em que 

uma matriz de agulhas vibravam consoante a imagem 

bi-nível obtida por uma mini-câmara, representado na 

Fig. 3.  

 
Fig. 3. Optocon – matriz de agulhas vibráteis. 

 

Durante algumas décadas, o Termoform foi a única 

solução funcional para produzir diagramas tácteis. Em 

96, um químico inglês, Philip Eccles, inventou uma 

substância composta por micro-esferas capazes de 

“empolar quando na presença de carbono”, que em 

poucos anos revolucionou o ensino de noções 

bidimensionais a cegos, por todo o mundo. 

Impressão Braille - Nos anos oitenta existiam muitas 

marcas de impressoras braille (reconhecido destaque 

deve ser dado à Braillo e à Thiel) e alguns diferentes 

processos electromecânicos de “fazer pontos”, sempre 

conjugando forças electromagnéticas com a força da 

gravidade. Em 1992, a Index apresentou a primeira 

impressora doméstica fiável, com ritmos de impressão 

não-desesperantes, a Index Everest-D. Esta impressora e 

a evolução tecnológica da Index ao longo dos últimos 

15 anos, permitiu construir uma posição invejável no 

mercado mundial. Ainda hoje não existem outras 

impressoras domésticas capazes de operar 10 horas, de 

forma consecutiva, que se comportem como qualquer 

outra impressora a negro, entre outras vantagens. 

Softwares adaptados - 20 anos de computadores, duas 

décadas totalmente diferentes: década do DOS e a 

década do Windows. O DOS foi marcado pelo domínio 

dos produtos Dolphin. Se teve alguma concorrência no 

mercado internacional, no mercado lusófono a escolha 

não era possível. Com a introdução do Windows 3.1 e 

W’95, a Dolphin simplesmente desapareceu, e 10 anos 

volvidos, ainda hoje a acessibilidade é pior que 

medíocre. Também é digno de nota, como apontamento 

histórico, que todos os grandes construtores de linhas 

braille dos anos 90, tentaram desenvolver os seus 

próprios softwares para Windows, e à excepção do 

software da Baum, nenhum deles sobreviveu. A partir 

de 97-98 as casas de software implantaram-se 

rapidamente e o Jaws e o ZoomText, rapidamente 

anularam a concorrência.  

Também a título histórico, refira-se a criação do pacote 

comum pela Dolphin em 1998, chamado SuperNova. O 

Supernova era a adição do programa de ampliação com 

o leitor de ecrã do mesmo fabricante, destinava-se 

especificamente às pessoas que tendo baixa visão já em 

graus muito severos poderiam acompanhar a leitura em 

braille, à mesma velocidade. Obviamente, o tempo 

provou o erro de análise de mercado e a 

incompatibilidade ergonómica do mesmo. Mais nenhum 

fabricante mundial cometeu o mesmo erro. 

Ampliação - A ampliação apesar de ser a área mais 

relevante economicamente, ficou para último 

propositadamente, porque, até há poucos meses atrás, 

todos os sistemas de ampliação baseavam-se em 

sistemas analógicos em tempo real. Os primeiros 

sistemas, na década de 70 e 80, pouco mais eram que 

uma câmara ligada directamente a uma televisão. 

Durante os anos 80, a evolução dos sistemas analógicos 

levou à inclusão das cores de alto-contraste, linhas de 

referência e cortinas – funções indispensáveis a várias 

patologias de baixa visão. 

Durante os anos noventa, duas grandes empresas 

mundiais tiveram o seu tempo de glória, não pela 

qualidade ou fiabilidade, mas principalmente pela 

oportunidade comercial que constituíram os mercados 

Americano e Europeu, respectivamente dominados pela 

Telensensory e pela Tieman. 

No entanto, os sistemas de ampliação só atingiram 

padrões de ergonomia e qualidade aceitável após duas 

importantes descobertas técnicas: o auto-focus 

(inventado pela LVI) e a integração VGA (inventado 

pela PulseData). O auto-focus veio trazer um conforto 

de leitura indispensável nos dias de hoje, enquanto que a 

integração VGA, veio permitir: a abolição dos sistemas 

com televisões, devido à falta de qualidade da imagem e 

à prejudicial exposição à radiação das televisões; à 

partilha do mesmo monitor pelo computador, pela mesa 

de leitura e escrita e, por vezes, por câmaras externas; 

mas mais importante ainda, a possibilidade funcional de 

integração de um posto de trabalho único, 

ergonomicamente, em torno do utilizador. O deficiente 

passou a usufruir de um posto de trabalho adaptado e 

não de um ampliador e de um computador, 

eventualmente, em secretárias diferentes. 

 
Fig. 4. SmartView 8000, 1ª geração. 

 

O avanço tecnológico que a PulseData apresentou em 

1996, ao congregar em todos os seus sistemas 

(SmartView) as vantagens acima enumeradas, ainda 

hoje é raro. A cópia destes sistemas em qualidade, 

ergonomia, funcionalidade ou conectividade ainda está 

longe de ser igualada, 8 anos depois. 

A falta de visão tecnológica levou ao paradoxo de 

enquanto a PulseData apresenta, a terceira geração dos 
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ampliadores clássicos e os primeiros ampliadores 

automáticos digitais (1ª grande revolução na 

ampliação), em 20 anos a Telesensory vai à falência e a 

Tieman recorre a tecnologia PulseData de primeira 

geração. 

 

2. A Organização Mundial em 2005 
Ao longo destes 20-30 anos, a tecnologia evoluiu a uma 

velocidade estonteante. Infelizmente, a capacidade de 

incorporar tecnologia em processos produtivos está 

intrinsecamente ligada à capacidade de produção em 

larga escala. O desenvolvimento de tecnologia de base 

disponível para um grande lote de modelos, tornou-se a 

chave do sucesso para a rentabilização dos processos de 

fabrico, obviamente, aliado à globalização (não alheia a 

esta área, também), que permitiu a selecção 

“darwiniana” dos melhores entre os melhores. 

Embora a uma velocidade mais lenta do que a indústria 

farmacêutica, bélica ou petrolífera, por ex., o mercado 

mundial da deficiência visual, nos últimos 2-3 anos, tem 

sofrido fortes mutações. As soluções profissionais 

começaram a impor-se, definitivamente, sobre as 

soluções artesanais. As “grandes empresas” com 

“know-how” tecnológico e “mentes” com suficiente 

prática de reabilitação, colocaram-se em excelente 

posição para o novo século. Marcas como a Humanware 

e a Baum, construíram um domínio avassalador sobre 

qualquer um dos seus concorrentes directos. Embora de 

bastante menor dimensão, empresas como a AiSquared, 

a Index, a Kurzweil Educational Systems, a 

SoundForesight e a Zychem são dominantes em 

pequenos nichos de mercado muito especializados, 

sendo o fosso cavado para a concorrência dificilmente 

recuperável. 

Pode-se mesmo afirmar que a tecnologia das ajudas 

técnicas para deficientes visuais está a terminar a 

juventude, está a começar a sua vida adulta. 

 

3. Acessibilidade & Ergonomia, em 2005 
Para se poder realizar uma análise isenta e bem 

fundamentada do “melhor da tecnologia para os 

deficientes visuais lusófonos”, é necessário analisar o 

mercado mundial sobre duas perspectivas 

independentes:  

1. Quais as soluções que pelas suas qualidades 

ergonómicas e de reabilitação marcam a diferença? 

2. Quais as soluções que pelo fundamento tecnológico 

e trabalho adicional, estão adaptadas à 

especificidade lusófona? 

Note-se que um facto é existirem boas soluções 

tecnológicas, ergonómicas e que de facto são 

funcionalmente úteis às pessoas, outra coisa é estarem 

correcta e totalmente adaptadas para Português. 

Tudo isto pode parecer estranho, mas por ex., até há 

dois anos atrás, coisas simples como os manuais 

(documentação obrigatória por lei), eram inexistentes 

em mais de 95% dos produtos no mercado lusófono, 

quanto mais qualquer outro tipo de adaptação. 

Equipamentos ou programas a falar em português, 

totalmente localizados e optimizados eram simples 

miragens. 

A realidade desenvolvida em Portugal, nos últimos 

meses, permitiu criar um panorama de âmbito lusófono 

totalmente diferente.  

Assim torna-se bastante fácil responder à 2ª pergunta 

supracitada: nos dias de hoje, pode-se afirmar que já não 

existem diferenças substanciais de oportunidades 

tecnológicas e ergonómicas, para os deficientes visuais 

lusófonos quando comparados com os deficientes 

visuais anglo-saxónicos. Podemos afirmar que existe 

um abismo incomensurável entre apoios sociais, 

pedagógicos e culturais, podemos afirmar que a 

reabilitação disponibilizada e a inclusão dos deficientes 

na sociedade não é comparável, mas tecnologicamente 

as possibilidades, neste momento, são as mesmas! 

Em nome da clareza de raciocínio, é necessário 

esclarecer que no domínio da reabilitação funcional, 

(dado que estamos a trabalhar com pessoas) é tão 

importante a ergonomia, como as características 

técnicas de excepção. É o bom casamento entre estes 

dois factores, que hoje em dia, decidem o sucesso de 

qualquer produto para deficientes visuais.  

Será que em 20 anos de tecnologia, a maioria dos 

fabricantes ainda não o percebeu? Quanto maior é o 

nível de informação em cada país (de profissionais de 

saúde, de técnicos, de professores, de pais, de 

associações e dos próprios deficientes) menor é a 

oportunidade de refúgio para os fabricantes 

oportunistas, que não se actualizaram nem perceberam a 

importância da ergonomia, na deficiência visual. 

Volto a afirmar que a tecnologia das ajudas técnicas 

para deficientes visuais está a terminar a juventude, está 

a começar a sua vida adulta. 

 

4. O Melhor da Tecnologia ao Dispor dos 
Deficientes Visuais Lusófonos 

Mais difícil que eleger-se os equipamentos que hoje 

fazem a diferença (porque como explicado, o mercado 

está perfeitamente polarizado) é seleccioná-los em 

famílias distintas, sem desprimor de qualquer tipo de 

patologia do utilizador ou da funcionalidade dos 

produtos, já que, no fim, o que interessa realmente é o 

sucesso de acessibilidade e integração conseguido com 

o equipamento. 

Assim, a única ordem que se vai aplicar, sem 

desprestígio por qualquer outro critério, é a capacidade 

de integração em função do resíduo visual utilizável 

pela maioria dos utilizadores.  

Note-se que todas as soluções apresentadas ao longo 

deste capítulo estão totalmente adaptadas para 

português; assim: 

Produtos ópticos de baixa visão - é verdade que 

existem, principalmente, no mercado americano, 2-3 

importantes marcas, no entanto no mercado Europeu a 

qualidade da Eshenbach tem marcado a diferença. O 

mercado óptico traduz o primeiro contacto com os 

problemas visuais, mas está longe de encarar a 

deficiência visual como um mercado estratégico. 
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Ampliação clássica - nesta área tudo é muito claro! 

Desde que a PulseData apresentou os SmartViews em 

97, congregou um elevado número de necessidades de 

reabilitação e ergonomia com avançada tecnologia que 

ainda hoje é dificilmente imitável. Para além disso, 

trouxe a fiabilidade à baixa visão e passou a cumprir 

normas de segurança e saúde, nunca antes cumpridas. 

Ampliação automática – a 2ª geração - tudo é ainda 

muito embrionário. Destaque-se, no entanto, que 

enquanto algumas marcas ainda não conseguem: - ter 

um auto-focus (LVI-1994); - partilhar a imagem com o 

PC num só posto adaptado independentemente da 

resolução gráfica (PDI-1996); - abolir as TV’s da baixa 

visão (PDI-2002); já a PulseData desenvolveu o 

primeiro ampliador automático - o myReader, 

representado na Fig 5. Nos centros de reabilitação 

mundiais onde foi testado, obteve-se aumentos da 

velocidade de leitura entre os 20% e 30% valores nunca 

antes alcançados com qualquer outra inovação, nesta 

área. 

 
Fig. 5. myReader (2005) – ampliador automático. 

 

Ampliação portátil - A miniaturização e a autonomia 

das baterias, hoje em dia, permitem realizar soluções 

portáteis de boa qualidade. Existem (PDI-2002) 

soluções para acompanhar as pessoas no supermercado, 

no restaurante, no dia-a-dia. O único no mercado, que 

permite escrever facilmente, sem maior dificuldade de 

reabilitação é o PocketViewer-2 e dos 5 modelos 

existentes é o que tem melhor contraste de ecrã. A este 

facto não é alheio a PulseData estar já no seu segundo 

modelo. 

 
Fig. 6. PocketViewer II (2004) – ampliador portátil. 

 

Soluções mistas - a possibilidade de visualizar imagens 

ao longe através de uma simples câmara de vídeo de 

mercado, ligada ao ampliador, já a PulseData faz deste 

1997. No entanto, ultimamente têm se tentado criar 

equipamentos portáteis que permitam, por ex., um 

estudante ver o livro que o acompanha, escrever um 

apontamento e similarmente ver o quadro da escola. A 

imagem capturada é visualizada no laptop, que o aluno 

possui com software de ampliação. 

 

 

         
Fig. 7. Solo (2005) – ampliador portátil para ver  

ao perto e ao longe, com autofocus. 
 

Desenhado por um dos maiores mestres da reabilitação 

mundial de baixa visão, o Solo da SynSupport, 

representado na Fig. 7, é o primeiro ampliador misto de 

razoável qualidade (muito boa considerando que se trata 

de um aparelho sem iluminação própria e com 1,3 Kg), 

para ligação à USB, com focagem automática e sem 

necessidade de regulações consecutivas. 

Softwares de ampliação - ZoomText! Não há 

discussão. O mínimo que se pode pedir a uma programa 

de ampliação é que amplie com qualidade e definição. 

Na Fig. 8 é apresentado um “screenshot” com 

ampliação máxima de 36x. 

     
Fig. 8. ZoomText 9 (2005) – software de ampliação. 

 

O software de ampliação (à semelhança das impressoras 

braille) é um dos poucos nichos de mercado em que não 

existe competição. Não existem no mercado mundial, 

outros softwares capazes de se compararem à qualidade, 

à definição e ao profissionalismo a que o ZoomText nos 

vem a habituar desde o nascimento do Windows. Só o 

oportunismo e a falta de escrúpulos é que pode ser razão 

para a venda de qualquer outro programa de ampliação. 

Leitores Autónomos - prototipados em 1979 pela 

Kurzweil, só em 2001 realizaram a sua primeira 

aparição no mercado mundial (Baum). São 

equipamentos que permitem a qualquer pessoa ler uma 

carta ou a página de um livro, apenas com 1 simples 

toque num botão, sem a necessidade de conhecimentos 

informáticos. Quanto mais simples se quer uma 

máquina para o utilizador mais importante é a 

ergonomia. Mais uma vez o mercado nos mostrou um 

velho ensinamento que os produtores já deviam saber.  

 
Fig. 9. Poet Compact (2001) – Leitor autónomo. 

 

O grande líder do mercado, principalmente devido às 

características ergonómicas, à facilidade de uso e 

porque foi desenhado a pensar nas pessoas, é o Poet 

Compact da Baum (aliás distribuído para três outras 

marcas mundiais sobre diferentes nomes).  
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Sistemas de Leitura Daisy - O sistema Daisy foi mais 

um importante passo na diminuição do isolamento dos 

deficientes visuais, da sociedade activa. Por todo o 

mundo existem organizações responsáveis por produzir 

obras literárias e informativas, em formato Daisy, de 

forma constante. A facilidade de produção, aliada à 

facilidade de uso e ao baixo custo dos equipamentos de 

leitura Daisy (portáteis ou não) são alguns dos factores 

de sucesso. Os leitores Victor da Visuaide são de longe 

os mais vendidos, representados na Fig.10. 

         
Fig. 10. Victor Wave (2005) – leitor Daisy portátil. 

 

Sistemas de Orientação e Mobilidade - na área da 

orientação, várias experiências têm vindo a ser feitas. O 

trekker (Visuaide) continua a ser o único guia 

electrónico com GPS adaptado para cegos, apesar de 

existirem combinações muito interessantes de GPS’s 

controlados por computadores adaptados.  

Na mobilidade, a nova bengala Ultracane (Sound 

Foresight) permitiu, introduzir a noção de “escudo 

protector”. Ao caminhar, o utilizador tem a noção dos 

objectos à sua frente independentemente da altura dos 

mesmos, ou seja protegendo à altura dos pés, pernas, 

tronco e cabeça. Apesar da tecnologia de ultrasons ter 

sido muito bem explorada para este projecto, mais uma 

vez, a ergonomia e a habilidade de pensar nos 

utilizadores, permitiu construir a primeira bengala 

electrónica útil. 

 

 
Fig. 11. Ultracane (2005) – bengala detectora de obstáculos. 

 

Linhas braille - mercado cada vez mais polarizado, 2/3 

da produção mundial, sobre quatro diferentes marcas é 

realizado pela Baum. A família SuperVario, primeira 

família de linhas braille sem fios, com 100 horas de 

autonomia, com caixa metálica em magnésio estão 

representadas na Fig. 12. A qualidade construtiva, a 

qualidade do braille, a ergonomia, autonomia, 

versatilidade e até estética (finalmente) estão aliados de 

tal forma que nos últimos anos, só a Baum supera a 

Baum. 

 
Fig. 12. Família SuperVario (2005) – linhas braille sem fios. 

 

Computadores adaptados Braille - antigamente 

chamados de blocos de notas, com a introdução do 

W-CE nesta área (PDI-2000), os equipamentos ficaram 

cada vez mais potentes. Nos dias de hoje, são puros 

computadores/palmtops de bolso, adaptados às 

necessidades especiais dos utilizadores. A capacidade 

da Baum nesta área, mais uma vez, faz a diferença.  

 
Fig. 13. Pronto (2004) –palmtop portátil com braille e voz. 

 

O Pronto, representado na Fig. 13, é o primeiro 

assistente pessoal digno do nome. Do ponto de vista 

técnico, a sua portabilidade, fiabilidade e qualidade de 

construção não têm similar. Aliando isto, ao desenho 

prático, intuitivo e de fácil utilização (saiba ou não saiba 

informática) torna o Pronto num equipamento 

verdadeiramente útil. 

 
Fig. 14. Iris (2005) – computador com braille, voz e módulo 

matemático, para aplicações exigentes e para escolas. 
 

No panorama internacional deve-se ainda destacar a Íris 

(Technibraille) sobre o ponto de vista da sua capacidade 

técnica, representada na Fig.14. Apesar de não ser tão 

portátil é o equipamento mais completo tecnicamente no 

mercado (em capacidade, conectividade, funções 

disponíveis). Obviamente, funções, ligações e memória 

ocupam espaço e exigem dinheiro. Mas a qualidade 

geral é bastante boa, ao contrário de outros 

equipamentos no mercado. A Íris, devido às suas 

funções didácticas e ser o único equipamento com 

módulo de matemática avançada, é distribuído às 

escolas em alguns países europeus. 

Softwares Leitores de Ecrã - no mercado mundial, 

existem três grandes leitores de ecrã do ponto de vista 

funcional: o Virgo/Blindows, o Jaws e o Window-Eyes. 

O Virgo/Blindows pertence à Baum e não está adaptado 

para português, tendo forte expressão nos países 

germânicos. O Jaws, da Freedom Scientific, o “rei 

solitário dos anos 90” é o mais conhecido, no entanto, 

dados os problemas de estabilidade e de 

desenvolvimento sofridos ao longo dos últimos 4-5 anos 

permitiu o domínio actual do Window-Eyes em 

Portugal, ao qual não é alheio o facto do Jaws nunca ter 

sido convenientemente adaptado e optimizado para o 

mercado lusófono.  

O Window-Eyes tem-se demonstrado como o Leitor de 

Ecrã inexcedível, dos últimos anos. A estabilidade e a 

leveza para o sistema fazem toda a diferença. 

Acrescente-se que: - na capacidade de inovação e de 
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criação de novas acessibilidades, que o Jaws limita-se a 

ir atrás; - na utilização mais intuitiva; - ter como ponto 

forte a leitura na Internet; - e ser o parceiro da Microsoft 

para o desenvolvimento do DCM, faz do Window-Eyes 

o leitor de ecrã de eleição de há 3 a 4 anos a esta parte. 

Softwares OCR adaptados - Apesar de na Europa os 

OCR’s mais conhecidos serem o Recognita e o 

Openbook, dado o seu passado histórico já do tempo do 

DOS, o mais completo dos OCR’s do mercado mundial 

é o K1000, muito mais dominante no mercado 

Americano. Neste momento, existem 2 OCR’s 

completamente adaptados para Português: o K1000 da 

Kurzweil Educational Systems e o Poet OCR da Baum. 

Apesar de ambos terem melhor capacidade de 

reconhecimento que o Openbook (apesar de todos 

usarem o FineReader) o K1000 é o mais robusto e 

completo, alem de ser o único OCR com ampliação em 

alto-contraste. 

Aliás, o K1000 não só é um completo OCR mas 

principalmente, uma fortíssima ferramenta didáctica de 

iniciação à informática. Com o K1000 é possível 

ensinar o ABC do computador, bem como 90% das 

funções que executamos regularmente no dia-a-dia sem 

sair do K1000, com todos os deficientes visuais, seja 

por voz ou com o auxílio da ampliação. 

Sistemas de Produção de Informação Bidimensional 
- mais de 90% da produção de relevos tácteis mundial é 

efectuada em papel Zychem e em máquinas de relevo 

Zychem, representadas na Fig. 15. O processo foi 

tentado copiar mas sem sucesso e a qualidade do que 

existe paralelamente é muito baixa. 

 
Fig. 15. Máquina de relevos Zy-Fuse (1996,2001). 

 

Ainda nesta área, é digno de relevo uma nova invenção 

que fará história nos próximos anos. Um novo passo foi 

dado na percepção dos diagramas planares - Leitores de 

Diagramas, Fig 16: já é possível os diagramas falarem 

com o utilizador, aumentando consideravelmente a 

interacção com o deficiente visual. Através de uma base 

táctil, o toque nas diferentes áreas do diagrama permite 

o utilizador ser guiado, podendo interactivamente 

estudar o conteúdo do diagrama. As grandes associações 

mundiais já estão a construir bases de dados de 

conteúdos interactivos, para distribuição seriada. 

 
Fig. 16. Leitor de Diagramas T3 (2005). 

 

Software conversor braille - enquanto que no DOS a 

impressão braille era directa, pelo envio de caracteres 

ASCII para a porta de ligação à impressora, com o 

Windows criou-se a necessidade de desenvolver drivers 

e programas que controlassem e convertessem o 

texto/grafismo, em uma imagem braille compatível. 

Durante muitos anos o Duxbury foi o programa mais 

conhecido, embora nunca desenvolvido para Português. 

Já há alguns anos foi desenvolvido, no Brasil, o Braille 

Fácil, mas que no entanto não teve grande aceitação em 

Portugal dadas as diferenças linguísticas existentes.  

No último ano, por forma a cumprir as regras de 

hifenização e de braille aprovadas, foi totalmente 

adaptado o Winbraille, programa gratuito para 

impressão com as impressoras Index (95% do mercado 

português), que nas últimas versões se afirmou como 

uma forte ferramenta de conversão e formatação braille, 

bem como, de processamento de imagens para braille. 

Impressoras Braille - simplesmente Index! (descrito no 

cap. 1). Como no ZoomText, o desenvolvimento 

tecnológico da Index está alguns anos à frente de 

qualquer concorrência… se esta houvesse… 
Produtos de apoio à vida diária - nos últimos meses, 

finalmente, muitos artigos de vida diária foram 

disponibilizados em Português: balanças, relógios, 

medidores de glucose e de pressão arterial, testes de 

cores, identificadores de objectos, etc… um leque já 

substancial de produtos de trazem uma melhoria 

substancial à qualidade de vida das pessoas.  

 

5. Conclusão 
Nos últimos 20 anos, constatámos uma evolução 

tecnológica fortíssima. Nos últimos 3 a 5 anos, 

verificámos uma forte profissionalização (e também 

globalização) dos maiores construtores de ajudas 

técnicas para deficientes visuais. Nos últimos 2 anos 

assistimos ao “nascer” do mercado lusófono.  

Nos dias de hoje, todos os produtos de referência do 

mercado mundial estão adaptados e optimizados para 

português. Nos dias de hoje, todas as novas versões que 

saem dos fabricantes são adaptadas para português.  

Esperemos que todo o trabalho já desenvolvido no 

mercado lusófono consiga implementar-se com a força 

necessária para mudar o rumo da história, 

principalmente, ao nível dos apoios existentes aos 

técnicos e aos próprios deficientes visuais.  

O maior dos riscos para todo este processo evolutivo, é 

que os “grandes” fabricantes voltem a “fazer contas” e 

percebam que as versões lusófonas não são lucrativas, e 

que portanto não justificam o investimento de recursos.  

Para concluir, hoje ninguém tem necessidade de usar 

“equipamentos adaptados” que não estão adaptados, 

porque os fabricantes, os distribuidores e os 

revendedores fogem às suas responsabilidades. 

Actualmente, existem respostas de elevada qualidade, 

fiabilidade e ergonomia, para todo o tipo de 

necessidades e muito úteis para quem delas necessita, 

completamente adaptadas para a realidade lusófona. 
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Resumen 
En este artículo se expone un novedoso algoritmo de 

predicción de expansiones de abreviaturas para el 

español que es capaz de, al mismo tiempo que el usuario 

va escribiendo la abreviatura, ir proponiendo una lista 

de posibles expansiones a la misma, de forma que ésta 

sea expandida incluso sin terminar de escribirse 

completamente. Este proceso se combina con 

algoritmos de predicción de palabras, ofreciendo mayor 

robustez al proceso de predicción. El algoritmo de 

predicción de expansiones está diseñado para permitir 

que el usuario comprima o abrevie una palabra 

aleatoriamente reduciendo la carga cognitiva requerida 

para su utilización. El proceso está guiado en todo 

momento por un módulo de modelado del lenguaje, y 

además realizará la expansión de palabras compuestas y 

expresiones multipalabras. La eficiencia del sistema se 

evalúan en base al porcentaje de pulsaciones que ahorra 

con respecto a la escritura del mismo texto sin ningún 

mecanismo de ayuda. Para esto se considerarán los 

resultados obtenidos aplicando los algoritmos de 

predicción de expansiones por sí solos, así como su 

combinación con la predicción de palabras.  

 

1. Introducción 
Las personas con graves discapacidades físicas 

habitualmente tienen serios problemas para acceder al 

ordenador. Por esta razón se debe modificar tanto la 

forma de acceso, sustituyendo el teclado y ratón por 

pulsadores u otros elementos que el usuario pueda 

utilizar, como las aplicaciones, para adaptarse a estas 

nuevas formas de acceso 0. El barrido de las distintas 

opciones es una de las adaptaciones más típicas, dando 

lugar a aplicaciones muy lentas, con las que se 

consiguen velocidades de escritura de unas 2-3 palabras 

por minuto. En la figura 1 puede verse un ejemplo del 

barrido de las opciones en un Comunicador. Los 

sistemas de ayuda a la escritura desde sus inicios 

persiguen el objetivo de ahorrar esfuerzo a la hora de 

introducir texto, e intentar acelerar la escritura 

utilizando distintas técnicas como la predicción de 

palabras. 

Los algoritmos de predicción de palabras ofrecen 

terminaciones a lo que el usuario intenta escribir. Para 

ello utilizan diferentes técnicas de modelado del 

lenguaje, como las descritas en [2]. La eficacia de estos 

algoritmos, en la mayoría de los casos, se evalúa en base 

al porcentaje de pulsaciones que se ahorra el usuario 

respecto a la escritura del texto sin ningún tipo de ayuda 

[3]. Dicho ahorro de pulsaciones se traduce en ahorro de 

esfuerzo a la persona con discapacidad. 

 

Fig. 1. Comunicador 

 

Otro método alternativo de ayuda a la escritura es el uso 

de algoritmos de expansión de abreviaturas vistos en 

[4]. Su objetivo es que el usuario pueda componer un 

texto con un número reducido de pulsaciones, 

introduciendo una abreviatura en vez de la palabra 

completa. El sistema trata de expandir las abreviaturas y 

muestra al usuario las candidatas para que él elija la 

deseada, logrando así escribir texto correcto.  

Los primeros algoritmos de expansión diseñados 

utilizaban mecanismos de expansión fijos, ligados a 

tabla de búsqueda, donde se establece una expansión 

para cada abreviatura, como el sistema desarrollado por 
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el departamento de Ciencias y Desórdenes 

Comunicativos de Nueva York, [5]. Posteriormente se 

diseñaron algoritmos de expansión un poco más 

“flexibles”, asignando a cada palabra varias abreviaturas 

posibles. Estas técnicas, de una forma u otra, obligan al 

usuario a memorizar la forma en que podría abreviar la 

palabra, imponiéndole una alta carga cognoscitiva. Por 

otra parte, también imponen ciertas restricciones a la 

hora de abreviar una secuencia, como por ejemplo, 

mantener en orden la secuencia de las letras, o mantener 

siempre la primera letra.  

Los sistemas de expansión flexibles que se estudiaron 

en [4], no son directamente supervisados por el usuario, 

sino que desarrollan mecanismos de desabreviación 

automática a la hora de decodificar el mensaje. Su 

finalidad es que se comprenda la idea que se quiere 

expresar, aceptando cierto margen de error, (como los 

sistema de expansión flexible de abreviaturas 

desarrollado por la universidad de Edimburgo) [7][8], 

donde además se realiza un estudio preliminar para 

determinar las formas más comunes empleadas a la hora 

de abreviar con el objetivo de obtener frecuencias 

probabilísticas del uso de las reglas en el proceso de 

abreviación. Estos sistemas realizan la expansión a 

partir de la abreviación de una frase completa, y sus 

resultados se miden en base al porcentaje de palabras 

expandidas que fueron encontradas en el diccionario, 

ofreciendo al usuario una lista de hasta 10 palabras. Por 

otro lado, se desarrolló otro sistema de expansión 

flexible por la Universidad de Harvard, que introduce 

técnicas estadísticas de procesamiento del lenguaje para 

otorgar pesos a las técnicas de decodificación [9]. 

A continuación se muestra una explicación detallada de 

la propuesta, y el esquema general en bloques del 

sistema de ayuda a la escritura basado en la 

combinación de predicción de expansiones y predicción 

de palabras. Posteriormente se analizan las funciones de 

cada uno de los bloques del algoritmo de predicción de 

expansiones. A continuación se realizará una evaluación 

de los resultados obtenidos, tomándose como medida el 

ahorro de pulsaciones ofrecidos al usuario, y, por 

último, las conclusiones. 

 

2. Descripción de la Propuesta y Esquema 
en Bloques General 

La propuesta realizada se basa en la combinación de los 

algoritmos de predicción de palabras y expansiones, 

según se muestra en la Fig. 2, que por separado deben 

mostrar al usuario una lista de posibles palabras, de 

acuerdo al fragmento ya escrito de la palabra en curso  

El objetivo del sistema propuesto es que el usuario 

tenga la posibilidad de introducir tanto texto normal 

como abreviado y generar finalmente un texto perfecto. 

El proceso de desabreviación no será automático, sino 

que estará supervisado constantemente por el usuario, y 

la expansión no estará restringida a búsqueda en tablas. 

 

 

Fig. 2. Diagrama de bloques del algoritmo de predicción de 

palabras y expansiones. 

 

En caso de no presentarse la expansión correcta se 

podrá retroceder y escribir correctamente y hacer uso de 

las técnicas de predicción.  

En esta propuesta usamos el término predicción de 
expansiones, teniendo en cuenta que la expansión se 

llevará a cabo de forma paralela a la escritura del texto, 

proponiéndose palabras desde la primera letra de la 

abreviatura (carácter a carácter). De esta forma es 

posible que se muestre la palabra cuando la abreviatura 

no se haya acabado de escribir, ahorrándose caracteres 

por dos vías: la abreviación propiamente dicha, y la 

posibilidad de no necesitar escribir la abreviatura por 

completo. La técnica de expansión utilizada permite que 

el usuario no memorice ninguna secuencia de 

abreviación, y escriba la abreviatura aleatoriamente en 

cada momento.  

Para comprender claramente el proceso a continuación 

se explica cada uno de los bloques que integran el 

esquema general de la figura 2: 

• Modelo de usuario: es el bloque donde se definen 

los parámetros de configuración del sistema. 

Además, incluye los diferentes algoritmos 

encargados de simular la entrada de texto del 

usuario, para realizar las mediciones o 

contabilizaciones oportunas que permitan obtener 

una evaluación automática del proceso. 

• Algoritmos de predicción: engloba todos aquellos 

algoritmos que integran el proceso de predicción 

de palabras explicados detalladamente en [4]  

• Algoritmos de expansión: algoritmos capaces de 

generar una lista de palabras correctas cuya posible 

abreviatura puede comenzar por el fragmento 

escrito de la palabra en curso. En la sección 

siguiente se explicarán los algoritmos que integran 

dicho bloque. 

• Listas de palabras de predicción y expansión: 

listas de palabras que serán presentadas al usuario 

proveniente de los algoritmos de predicción y 

expansión. 

Carácter 

“x” 

Modelo de  

usuario 

Lista de 
palabras 

expandidas 

Algoritmos 

de 
expansion 

Algoritmos 
de 

predicción 

Lista de 
palabras 
predichas 
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3. Algoritmos de Expansión 
Su esquema en bloques se muestra en la figura 3.  

 

 

 

Fig. 3. Esquema en bloques del algoritmo de predicción de 

expansiones. 

 

A continuación se explicarán sus tres bloques 

fundamentales. 

• Algoritmo expande abreviaturas: Es el bloque 

determina si es necesario aplicar o no los 

heurísticos o reglas de abreviación previamente 

introducidas en el sistema [4]. Su salida es una 

lista de palabras en las que se ha aplicado o no 

cada regla o heurístico, pero sin añadir las posibles 

letras omitidas. 

• Algoritmo de búsqueda en diccionarios: Engloba 

los procesos de búsqueda en los diccionarios a 

partir de las listas de posibles palabras ofrecidas 

por el bloque anterior. Incluye algoritmos de 

similitud de cadena que determinan el parecido de 

estas posibles palabras con cada una de las 

palabras del diccionario. En dicha similitud se 

tienen en cuenta aspectos tales como, el orden de 

la secuencia de letras de la palabra, la posible 

omisión de letras y la longitud de la cadena a 

expandir. 

• Algoritmo de filtrado probabilístico: En este 

bloque se realiza un ordenamiento en orden 

probabilístico de la lista de palabras ofrecida por el 

bloque de búsqueda en diccionarios. Para ello se 

determina, mediante estadísticas sobre textos 

abreviados, la probabilidad de aplicación de cada 

heurístico. Con éste valor y la probabilidad de 

aparición de la palabra en el diccionario, se 

determina la probabilidad conjunta con que se 

ordena probabilísticamente la lista de palabras que 

se ofrecerá finalmente al usuario. 

Los algoritmos de expansión de abreviaturas estarán 

guiados por el bloque de modelado del lenguaje 

implementado en los algoritmos de predicción de 

palabras explicado en [3], por lo que al usuario nunca se 

le mostrarán expansiones gramaticalmente incorrectas. 

Además tiene la posibilidad de utilizar diccionarios 

temáticos y de adaptarse al vocabulario y secuencias de 

palabras del usuario. 

 
4. Evaluación de Resultados 

En la evaluación de la predicción de palabras, la métrica 

de cada sistema se escoge de acuerdo al objetivo para el 

cual se haya concebido, y, por esta razón, se elige en 

función del interés del evaluador. Por ejemplo, si se 

habla de un sistema de ayuda a la escritura para 

personas con alguna discapacidad, cuyo objetivo es 

ahorrar esfuerzo a la hora de escribir un texto, 

evaluaremos el ahorro de pulsaciones. Por otra parte 

también pueden resultar interesantes aspectos que 

denoten la eficacia de los algoritmos utilizados, tales 

como la capacidad de adaptarse a la forma de escritura 

y/o abreviación del usuario, etc. 

Los parámetros que se tienen en cuenta en este caso 

para evaluar la fiabilidad del algoritmo son las medidas 

basadas en el número de pulsaciones. Esta métrica es 

una de las más utilizadas en los sistemas de ayuda a la 

escritura ([10][11]), pues evalúa el esfuerzo físico que 

tiene que realizar el usuario para escribir un texto. Se 

mide comparando el número de pulsaciones necesarias 

para escribir un texto con y sin expansiones. 

Para realizar una evaluación automática del sistema sin 

la intervención de un usuario en específico, se utiliza un 

modelo de usuario que simula a un usuario escribiendo 

texto abreviado y eligiendo las expansiones y 

predicciones correctas. 

La selección de los textos de entrenamiento y prueba, 

constituye uno de los aspectos más importantes a la hora 

de realizar la evaluación de cualquier técnica de 

procesamiento del lenguaje natural (PLN). Esta 

selección está condicionada a aspectos relacionados con 

su tamaño, lo representativo que sean en el entorno que 

se analice, así como el parecido entre ellos, dando 

preferencia a los mas disjuntos posibles según se detalla 

en [3]. En este proceso de evaluación se utilizaron dos 

tipos de textos: texto normalmente escrito y texto 

comprimido. El texto normalmente escrito se usará 

siempre con el objetivo de verificar en cada momento lo 

que el usuario quiere escribir. El texto comprimido será 

el que simulará la entrada de texto del usuario (en caso 

que éste escriba abreviado) y se obtendrá ejecutando 

sobre el texto normal un algoritmo que realice la 

compresión. La compresión se realizará teniendo en 

cuenta la eliminación de las letras mas frecuentes y las 

sustituciones o heurísticos usados comúnmente, ya sean 

simbólicos o numéricos según se plantea en [4], puesto 

que mientras más variadas sean las formas en las que se 

abrevia, los resultados se aproximarán más a la realidad. 

Se considerará además que durante la compresión no 

debe desaparecer ninguna palabra. 
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En primer lugar se muestra una serie de experimentos 

que permite evaluar la técnica de predicción de 

expansiones por sí sola, teniendo en cuenta que el 

usuario introduce texto abreviado. Los datos del texto 

de prueba se pueden encontrar en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Experimento de referencia 

En la tabla 2 se muestran los resultados aplicando la 

técnica de predicción de expansiones por sí sola, y las 

técnicas de predicción de palabras y expansiones unidas. 

En estos experimentos se utiliza el diccionario general 

categorizado (de más de 150000 palabras) y el método 

de predicción gramatical basado en tripos [10] [11]. En 

el proceso de compresión del texto después de aplicar 

los heuristicos y las reglas de compresión, se eliminan 

todas aquellas letras cuya frecuencia de aparición en el 

texto supere el 3%.  

 

Tabla 2. Experimento para un nivel de compresión del texto 

en que se eliminan las palabras que aparecen más del 3%. 

Según puede apreciarse en la tabla 2, aplicando el 

método de predicción de expansiones por sí solo, se 

obtiene un ahorro de pulsaciones respecto al 

experimento de referencia (tabla 1) de un 25,56%. Sin 

embargo, al aplicar los métodos de ayuda unidos, 

dándole prioridad al método de predicción, se obtiene 

un ahorro de pulsaciones de un 30,61%. 

 

Texto de prueba 
La Guerra de los 

Mundos 

Núm. pulsaciones para 

escribirlo utilizando solo 

predicción de expansiones. 

13159 

Num. pulsaciones para 

escribirlo utilizando predicción 

de palabras y expansiones. 

12108 

Tabla 3. Experimento para un nivel máximo de compresión 

del texto. 

En la tabla 3 se muestran los resultados de otro 

experimento donde se comprime al máximo, eliminando 

la mayor cantidad de letras posibles sin que se pierda 

una palabra. 

Como puede observarse, al comprimir más el texto los 

resultados mejoran ligeramente, obteniéndose un ahorro 

de pulsaciones de un 26,41% al aplicar sólo la 

predicción de expansiones y un 32,33% si se aplican 

ambos algoritmos unidos. 

 

5. Conclusiones 
Se ha mostrado un sistema combinado de predicción de 

palabras y expansiones incluido en una aplicación de 

ayuda a la escritura para personas con discapacidad. Es 

un sistema totalmente supervisado por el usuario, y 

permite la generación de texto perfecto. 

La predicción de expansiones puede producir un ahorro 

de pulsaciones de más del 26% por sí sólo, y hasta de un 

32% cuando se combina con la predicción de palabras. 

Se ha podido observar la influencia del nivel de 

compresión que tenga el texto abreviado que se usa 

como texto de prueba, demostrándose que a mayor nivel 

de compresión del texto, los resultados mejoran 

ligeramente. Hay que considerar que esta compresión 

tiene un límite, pues en este proceso no se deben 

eliminar palabras completas, para permitir la escritura 

del texto correcto.  

Si se compara este algoritmo propuesto con otros 

algoritmos que permitan la entrada de texto abreviado, 

explicados en [4], los resultados obtenidos son 

superiores, teniendo en cuenta que no se admite ningún 

porcentaje de error debido a la no predicción correcta de 

una abreviatura, puesto que el modelo de usuario si la 

lista de predicción de expansiones no contiene la 

palabra deseada, el usuario retrocede y vuelve a 

escribirla de nuevo, ya sea correctamente escrita o 

abreviada de cualquier otra forma, pues este sistema de 

ayuda a la escritura estará supervisado en todo momento 

por el usuario. Esta acción de volver a escribir la 

palabra o abreviatura, por supuesto aumenta la cantidad 

final de pulsaciones necesarias para escribir el texto. 

Otros trabajos referenciados en [4] obtienen porcentajes 

de ahorro de pulsaciones mayores, pero a costa de 

permitir un margen de error. En otros se realiza la 

evaluación en base a parámetros tales como el 

porcentaje de palabras encontradas en el diccionario 

dada una lista de 5 a 10 palabras candidatas. El 

algoritmo presentado no se limita a expandir una 

abreviatura introducida por el usuario, sino a predecirla 

desde la primera letra escrita por éste. 

Las líneas futuras de investigación en esta temática 

están encaminadas a aspectos tales como: 

• Lograr algoritmos que permitan aprender el estilo de 

abreviación del usuario, para que aquellas formas de 

Texto de prueba La Guerra de los Mundos 

Número de palabras 3000 

Num. pulsaciones para 

escribirlo sin ayuda 
17894 

Texto de prueba 
La Guerra de los 

Mundos 

Núm. pulsaciones para 

escribirlo utilizando solo 

predicción de expansiones. 

13320 

Num. pulsaciones para 

escribirlo utilizando predicción 

de palabras y expansiones. 

12415 
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abreviación que no estén contempladas en los 

algoritmos se actualicen automáticamente. 

• Incluir mecanismos de expansión de frases 

multipalabras. 

• Diseñar algoritmos de actualización automática de la 

probabilidad de utilización de los heuristicos. 

• Optimizar el modelo de usuario para que su 

comportamiento sea lo mas parecido posible a un 

usuario real. 
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Resumo 
Existem lesões no sistema nervoso que podem limitar 

severamente as formas de comunicação possíveis do 

indivíduo com o meio externo.  O presente trabalho 

propõe um caminho alternativo, simples e relativamente 

barato, para viabilizar a comunicação desses indivíduos. 

Foi desenvolvido um painel com letras, números e 

frases representando estados físicos e /ou psicológicos. 

A seleção de cada item do painel é automática e 

seqüencial, como em um mecanismo de varredura e a 

ativação da seleção é feita por meio de um único botão 

de comando. O sistema de controle  se comunica então 

com o microcomputador e, através de um software 

sintetizador de voz, reproduz a frase selecionada e/ou 

digitada através desse teclado virtual.  

 

1. Introdução 
Qual a alternativa que uma pessoa com 

comprometimento tanto motor quanto da fala teria para 

se comunicar? Existem lesões no sistema nervoso 

central derivadas de um Acidente Vascular Cerebral 

(AVC), Trauma crânio-encefálico, ou Paralisia Cerebral 

que podem atingir tanto os centros de controle motor 

quanto os da fala. Apesar da extensão do 

comprometimento, esses indivíduos podem reter a sua 

capacidade intelectual. Não estão em estado vegetativo 

(sem consciência), mas estão enclausurados, presos na 

sua intimidade e desprovidos de qualquer forma de 

comunicação, além de respostas do tipo sim ou não 

através de um discreto movimento de cabeça ou o piscar 

dos olhos. Como então podem dar expressão as suas 

necessidades, sentimentos e pensamentos? 

Para esses casos as soluções implementadas são restritas 

ainda, nada existindo no mercado nacional. Uma 

alternativa encontrada foi o sistema Fernão de 

Magalhães [1] baseada na emulação do teclado e do 

mouse na tela do computador, permitindo a sua 

utilização a partir de um único botão. Outra alternativa é 

o sistema Quick Glance [2] baseado no movimento dos 

olhos como substituição do mouse; o cursor é 

posicionado para o local visualizado. Essas soluções são 

muito sofisticadas e, portanto, de altíssimo custo, o que 

muitas vezes inviabiliza o seu uso prático. 

A motivação para esse trabalho surgiu de um e-mail 

descrevendo o caso de uma jovem de 36 anos acometida 

por um AVC no dia de sua defesa de dissertação na 

USP e da inexistência de um sistema comercial nacional 

que atendesse suas necessidades. 

O presente projeto vem de encontro a este problema, na 

tentativa de propor um caminho alternativo, simples e 

relativamente barato, para que esses indivíduos saiam 

desse isolamento.  

 

2. Materiais e Métodos 
A idéia surgiu a partir do sistema Fernão de Magalhães 

[1] (sistema importado) e de uma prancheta de 

comunicação – VoxTable [3] (sistema nacional). O 

VoxTable é um sistema de reprodução de frases, 

armazenadas digitalmente no equipamento, o  qual é 

acionado através do toque em um teclado, com figuras 

ilustrando as funções que serão faladas.   

Foi desenvolvido um painel (ou prancheta) cuja função 

é emular um teclado de computador. Para facilitar a 

comunicação acrescentou-se às letras e números 

existentes, figuras e frases pré-programadas 

representando estados físicos e /ou psicológicos do tipo: 

estou com sede, estou com fome, estou com frio, estou 

com calor, estou triste, estou sentindo dor, etc.  

Cada figura (letra ou frase) está associada a um led que 

se acende toda vez que a figura correspondente estiver 

selecionada. A seleção é automática e seqüencial, como 

em um mecanismo de varredura [4].  

A ativação da seleção é feita por meio de um único 

botão de comando, fixo ao encosto da cadeira de rodas, 

de maneira a permitir o seu acionamento através de um 

pequeno deslocamento lateral da cabeça. O acionamento 

do referido botão tem por função travar o sistema de 

varredura na posição correspondente à figura desejada. 

Este por si só já viabilizaria uma comunicação, mas iria 

requerer a atenção contínua do interlocutor que 

necessariamente teria que olhar para o painel.  

Com o intuito de melhorar essa interface, o sistema de 

controle, implementado a partir de lógica digital 

programável [5], se comunica com o microcomputador 

que, através de um software sintetizador de voz [6], 

reproduz a frase selecionada e/ou digitada através desse 

teclado virtual (painel com figuras, números e letras). A 

maioria dos sintetizadores de voz existentes no mercado 

reproduz as palavras escritas na forma de texto, ou seja, 

ele converte o texto em voz sintetizada. O sistema de 

controle implementado se comunica com o software 

sintetizador de voz por meio de um programa de 

computador desenvolvido em linguagem Visual Basic.  

O diagrama em blocos do sistema está representado na 

figura 1.  O mecanismo de varredura é controlado 

automaticamente pelo sistema de lógica programável, 
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que também reconhece a figura que foi escolhida, e 

envia o código correspondente. Se o elemento 

selecionado no painel for uma figura ou uma frase pré-

programada, logo em seguida este é reproduzido em 

forma de som pelos altofalantes do computador. Caso o 

usuário queira formar uma frase que não esteja 

disponível no painel, o mesmo, através do comando 

Iniciar Frase (presente no painel), comunicará o 

computador de que uma frase será criada. A frase é 

construída por meio do acionamento do botão nas 

devidas letras e/ou números, com a possibilidade de 

acentuação das letras e espaçamento entre as palavras. 

Ao longo desse processo o programa desenvolvido está 

gerando um arquivo de texto contendo a frase que está 

sendo criada. Para encerrar esse processo basta  enviar o 

comando Terminar Frase ao computador. Logo em 

seguida o software sintetizador de voz acessa o arquivo 

de texto gerado pelo programa e, após aproximadamente 

10 segundos que a frase foi encerrada, esta é 

reproduzida sonoramente pelo computador. 

 

 
Fig. 1 - Diagrama em blocos do sistema. 

 

A transmissão dos códigos gerados pelo sistema de 

lógica programável ao computador é efetuada via rádio 

freqüência. Esses dados são gerados serialmente no 

padrão RS-232, porém com níveis de tensão no padrão 

TTL. Após os dados serem codificados, segundo o 

padrão Manchester, são injetados na entrada do 

transmissor TXA. A recepção desses dados é realizada 

pelo circuito receptor RXA e a  decodificação dos 

mesmos é procedida pelo circuito integrado 

ATF22V10BQL-25PC, que é um Dispositivo Lógico 

Programável (PLD), onde foi gravado um algoritimo 

decodificador. O sinal decodificado receberá os níveis 

de tensão de acordo com o padrão RS-232 para que o 

mesmo possa ser introduzido na porta serial do 

computador onde está instalado o programa 

desenvolvido em linguagem Visual Basic e o software 

sintetizador de voz. 

A implementação foi feita com a utilização de um kit 

didático de lógica digital programável da Altera,  um 

microcomputador (com placa de som) e um software 

sintetizador de voz. 
 

3. Resultados 
A figura 2 mostra o painel e o sistema de varredura, 

codificação e transmissão (módulo à esquerda da figura) 

e o sistema de recepção e decodificação (módulo à 

direita) 

 
Fig. 2 - Sistema desenvolvido. 

 

Ao iniciarmos o sistema, o primeiro led a acender é o 

correspondente ao primeiro elemento do painel, que é 

uma figura. Os led’s seguintes serão acesos, um por vez, 

a uma freqüência estabelecida por uma chave seletora 

(ou 1 Hz ou 0,5 Hz). 

Em se acionando o botão push-button o código 

correspondente ao elemento selecionado no painel 

(representado por um led) é gerado pelo sistema de 

lógica programável (Kit Altera). Este sinal é 

configurado para estar de acordo com o padrão RS-232, 

embora possua níveis de tensão referentes ao padrão 

TTL. No caso da figura 3 temos um pacote de dados 

com um start bit (nível lógico baixo), sete bits de dados, 

nenhum bit de paridade e um stop bit (nível lógico alto). 

Antes deste sinal ser transmitido via rádio freqüência 

(pelo CI TX3 – Radiometrix) o mesmo passa por um 

codificador em razão da perda de sincronismo no 

circuito receptor ao se transmitir continuamente um 

nível constante de tensão. A codificação escolhida foi a 

Manchester. Este sistema foi implementado em VHDL e 

gravado no Kit da Altera. 

 

Circuito Transmissor

Circuito Receptor

Via RF

Circuito Codificador

Circuito DecodificadorCircuito Conversor de
             Níveis

        Microcomputador
(Software Sintetizador de Voz)

Painel

Lógica Programável
Placa da Altera
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Fig. 3 - Sinal gerado pela placa da Altera. 

 

O circuito receptor (CI RX3 – Radiometrix), a um raio 

de distância do circuito gerador de dados, recupera o 

sinal transmitido e o decodifica. Após a etapa de 

decodificação, o mesmo sinal passa por um circuito 

conversor de níveis TTL (0 - 5V) para RS-232 (± 12V), 

que é simplesmente um circuito comparador. Para que a 

impedância de entrada da porta serial do 

microcomputador não influa no sinal que nela está 

sendo injetado, um circuito Buffer foi inserido entre 

eles. Dependendo do código transmitido, o software 

desenvolvido irá se comunicar com o sintetizador de 

voz, através de um arquivo texto pré-estabelecido, 

reproduzindo-o, através de uma fala sintetizada. Caso o 

elemento do painel selecionado seja o comando “Iniciar 

Frase” o programa desenvolvido inicia um processo de 

construção de frase. Ao se acionar o push-button 

quando o led correspondente a uma letra estiver aceso 

esta será automaticamente concatenada à frase que está 

sendo criada, o que pode ser acompanhado na tela do 

computador. 

A utilização de frases pré-estabelecidas, que são frases 

de uso comum no dia a dia, facilita a aplicação do 

sistema, ao mesmo tempo que torna o processo de 

reprodução mais rápido. E a possibilidade de formar 

frases diferentes viabiliza um certo nível de 

conversação. 

A conexão com o microcomputador é feita via porta 

serial em razão da possibilidade de a comunicação 

poder ser viabilizada via rádio freqüência, e, portanto, 

não havendo a necessidade de contato físico entre a 

placa da Altera (posicionada próxima ao paciente) e o 

microcomputador no qual o software sintetizador de voz 

está instalado. Porém, apresenta o inconveniente da 

necessidade de se converter os códigos para o padrão 

RS232. No entanto, poderia também ser usada a porta 

paralela. Neste caso, a comunicação deverá ser 

obrigatoriamente por cabo, mas não há necessidade de 

conversão. O padrão gerado pela placa de lógica 

programável é compatível com o padrão da porta 

paralela. 

 
 

4. Conclusões 
Este projeto, por apresentar uma solução relativamente 

barata frente às atuais soluções, e uma flexibilidade 

quanto ao conteúdo da comunicação, pode ser 

amplamente utilizado. 

O fato de o usuário não precisar necessariamente estar 

próximo do computador que tem a função de reproduzir 

em forma de som as frases selecionadas do painel é 

muito interessante, possibilitando a situação de o 

paciente estar em um quarto e seus pais, por exemplo, 

em outro da mesma residência. 

Uma evolução desse sistema poderia ser a 

implementação do painel por software em um palmtop, 

conferindo assim um caráter portátil ao sistema. A 

utilização de um notebook ao invés do PC viabilizaria o 

transporte do sistema para fora dos domínios da 

residência conferindo assim uma certa mobilidade ao 

usuário . 
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Resumo 
Apresenta um ambiente virtual de cooperação que 

contém as principais funções de um ambiente virtual de 

cooperação: autenticação, grupos, fórum, chat, 

repositórios de arquivos e links. Além disso, esse 

ambiente inclui ferramentas que possibilitam a 

integração de estudantes com necessidades especiais, 

tais como: cegos, surdos e aqueles com dificuldade de 

aprendizagem. Este artigo apresenta a arquitetura e as 

principais características desse ambiente que permite 

integrar usuários especiais aos grupos virtuais de 

cooperação e aprendizagem. 

 

1. Introdução 
No intuito de complementar a relação entre estudante e 

professor ou até melhorar essa interação foram 

propostos diversos ambientes virtuais de aprendizagem 

cooperativa. Esses ambientes visam uma maior 

interação entre os próprios aprendizes e entre os 

aprendizes e seus mediadores (professores e monitores).  

Ambientes virtuais de cooperação normalmente 

dispõem de ferramentas que possibilitam uma grande 

interação e cooperação entre seus usuários. Nesses 

ambientes, é papel do mediador também incentivar a 

intensa participação de todos os aprendizes, para que o 

processo de aquisição das informações seja o mais 

completo possível [2], uma vez que a aprendizagem 

acontece durante a interação com os outros seres e 

objetos do mundo [5].  

Pensando em tornar esses ambientes acessíveis a 

estudantes com necessidades especiais, foram incluídas 

algumas ferramentas e modificações arquiteturais em 

um ambiente virtual cooperativo para potencializar as 

ações desses aprendizes especiais. A intenção é 

construir ferramentas que tornem o diálogo, a troca de 

informações e o acesso ao sistema mais simples e 

prático para pessoas especiais ou não. 

 
2. Desenvolvimento 

Foram examinados os seguintes ambientes virtuais de 

cooperação para apoiar a aprendizagem e ferramentas 

de apoio a estudantes com necessidades especiais: 

• AmAm(Ambiente de aprendizagem 
multiparadigmático) – um ambiente interativo de 

aprendizagem desenvolvido a partir da metáfora de 

células (a exemplo das planilhas eletrônicas). Ele 

foi elaborado para responder a problemas que 

envolvem aspectos segundo diferentes visões, 

como: abordagens pedagógicas, engenharia de 

software, por meio de um desenvolvimento baseado 

em componentes, agentes e frameworks, tendo 

como requisitos favorecer a cooperação entre os 

participantes do ambiente e o apoio às atividades 

dos professores e dos estudantes. Com esse projeto 

o AmAm busca equacionar parte dos problemas já 

conhecidos da área de CSCW [6]. Dentre esses 

problemas estão:  

1. disparidade entre ação e benefício; 

2. falhas na intuição;  

3. tempo de exposição desigual; 

bloqueio de produção;  

4. inércia cognitiva;  

 

• QSabe - é um ambiente inteligente para a troca 

colaborativa de informações suportado por uma 

rede de computadores. Esse sistema difere dos faqs 

comuns pelo fato de o QSabe buscar uma 

aproximação inteligente e mais direcionada entre o 

usuário que precisa da informação e o 

especialista/colaborador mais apto a fornecê-la [1]. 
• AmCora - aprendizagem cooperativa é a tônica do 

Amcora. Esse ambiente foi construído para dar 

suporte a cursos usando ferramentas de apoio ao 

trabalho cooperativo e ferramentas que ajudam à 

recuperação de informação [3]. 

• Learning Space - Um outro sistema virtual de 

apoio à aprendizagem é o Learning Space [7] , 

desenvolvido pela empresa Lótus e utilizado por 

algumas universidades. O sistema oferece sete 

módulos de treinamento baseados em equipes que 

são: 

• Schedule: oferece recursos como páginas 

iniciais; 

• Media Center: repositório de cursos e 

aulas; 

• Course Room: ambiente colaborativo entre 

os participantes; 

• Profiles: repositório de home pages 

criadas pelos alunos; 

• Assessment Manager: ferramenta de 

avaliação do aluno para o mesmo ter um 

retorno de seu desempenho; 

• Customize: ferramenta de personalização 

do sistema; 

• Central: gerenciamento do sistema. 

• Aula Net - O sistema Aula Net também é um 

software para aprendizagem cooperativa. Ele é um 

sistema gratuito desenvolvido pela PUC-RJ para 

criação e manutenção de cursos a distância [7].  
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• TelEduc - Outro ambiente para a aprendizagem 

colaborativa é o TelEduc  - um ambiente para 

criação, participação e administração de cursos 

virtuais [7]. 

• Ambiente de Criação de Conteúdo ACC - O 

ACC  é um ambiente amigável, mas requer algum 

conhecimento de informática. Permite ao criador de 

conteúdo visualizar a produção no mesmo formato 

de sua exibição. O ambiente ACC é semelhante a 

um editor de textos, por isso o professor não precisa 

ser um especialista em informática para 

disponibilizar conteúdo na internet. Esse ambiente 

comporta áudio, vídeo, gifs animados, animações 

flash, entre outros recursos facilmente adicionáveis 

ao ambiente [7]. 

• Falibras-MT – Uma ferramenta de tradução de 

textos em Português para LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais usada pelos surdos brasileiros) 

[4]. 

A partir das observações realizadas foi projetado e 

implementado o AmCorA-E - um novo ambiente virtual 

de cooperação que permite a criação e a cooperação de 

grupos de usuários que possam envolver usuários 

especiais (deficientes auditivos ou visuais ou aqueles 

com dificuldade de aprendizagem). Quando usado em 

um contexto acadêmico o AmCorA-E facilita o 

acompanhamento de cursos de graduação por essas 

pessoas. 

O objetivo deste trabalho é apresentar esse ambiente, 

chamado AmCorA-E, que possui funções e serviços que 

facilitam a participação de usuários especiais em grupos 

de cooperação virtual. 

 

 
Fig. 1. Núcleo básico do AmCorA-E. 

 

A figura 1 apresenta a arquitetura do ambiente 

AmCorA-E, onde é mostrado um núcleo básico de 

funções e uma camada de ferramentas de apoio aos 

usuários especiais.  

Na definição das técnicas e tecnologias para facilitar o 

desenvolvimento desse ambiente decidiu-se priorizar as 

seguintes características: 

1. portabilidade - o ambiente pode ser acessado 

de qualquer plataforma. 

2. desenvolvimento baseado em componentes - o 

sistema foi desenvolvido de modo a facilitar o 

acoplamento de novos módulos. Essa 

característica possibilita o desenvolvimento 

paralelo e simultâneo de vários componentes 

que serão agrupados posteriormente. 

3. software livre - o sistema foi desenvolvido 

segundo os princípios do software livre. O seu 

código está aberto para consultas e 

modificações.  

4. desempenho - o sistema precisa ter um bom 

desempenho para estimular o seu uso; 

5. orientação a objeto – o termo orientação a 

objetos significa organizar  o mundo real como 

uma coleção de objetos que incorporam 

estrutura de dados e um conjunto de operações 

que manipulam estes dados. 

Para suportar a aplicação, foi usado o sistema 

operacional Linux, juntamente com as tecnologias: 

J2EE
1
/JSP

2
/JBOSS

3
. O banco de dados a utilizado foi o 

MySql Server. Todas essas tecnologias têm por objetivo 

o desenvolvimento de um sistema open source
4
. 

O desenvolvimento desse ambiente foi feito em três 

camadas (persistência, negócio e apresentação). A 

arquitetura usada permite uma maior facilidade na 

manutenção do sistema e gera uma padronização que 

facilitará a continuação do projeto. O sistema tem as 

seguintes funções: 

 

1. cadastro de usuários: armazena dados básicos do 

usuário, como nome, usuário, senha, e-mail, 

telefone, etc; 

2. autenticação: permite o acesso ao sistema apenas 

por pessoas cadastradas e autorizadas. Essa 

funcionalidade deve habilitar somente as 

funcionalidades que cada usuário tiver o privilégio 

suficiente para acessar; 

3. cadastro de perfis: identifica as necessidades 

específicas de cada usuário, possibilitando assim 

uma personalização do atendimento, dando dicas 

importantes e adequando o ambiente às 

necessidades específicas do usuário; 

4. grupos: essa funcionalidade permite agrupar 

usuários com as mesmas necessidades e/ou os 

mesmos interesses; 

5. estante: repositório de arquivos interessantes para 

as necessidades do grupo ou individuais; 

6. links interessantes: repositório de links 

interessantes para as necessidades do grupo ou 

individuais; 

                                                 
1
 J2EE é uma metodologia de desenvolvimento Java. 

2
 JSP é um script para programação WEB. 

3
 JBOSS é o servidor de aplicação. 

4
 Open source é a característica de o software ter código 

aberto, ou seja, o código fica disponível para que a 

comunidade possa consultá-lo e modificá-lo. 
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7. fórum: espaço reservado aos debates sobre os 

assuntos de interesse do grupo. Essa funcionalidade 

é muito útil no que diz respeito à troca de 

informações entre os aprendizes e o mediador, 

estimulando a participação de todos na construção 

do conhecimento coletivo para a aprendizagem 

cooperativa [1]; 

8. chat: permite a troca de informações em tempo real; 

9. quadro de avisos: permite aos usuários do sistema 

publicar informações sobre prazos de tarefas, 

reuniões, provas ou atividades de interesse comum; 

10. calendário do grupo: agendamento de datas 

importantes para os usuários de cada grupo. 

Permite que todos os componentes do grupo 

estejam informados sobre datas importantes. 

 

4. Funções Especiais 
Pessoas com necessidades especiais são aquelas que têm 

alguma dificuldade, física ou não, para acompanhar as 

formas tradicionais de ensino. Neste projeto, foram 

focalizadas: as deficiências de audição e visão e os 

distúrbios leves de atenção [2]. 

Uma dessas ferramentas incluídas no AmCorA-E é um 

sistema virtual de troca de mensagens em LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais), com um editor e um 

visualizador de mensagens LIBRAS, com a opção de 

visualizações em estruturas frasais LIBRAS, com os 

termos em Português. 

O editor permite, por meio de um teclado virtual de 

LIBRAS, a edição de textos na linguagem natural dos 

surdos brasileiros. O teclado virtual funciona da 

seguinte maneira: É disponibilizada uma seqüência de 

vídeos correspondentes às palavras do alfabeto de 

LIBRAS, onde os vídeos que devem compor a 

mensagem são selecionados e ordenados, antes da 

transmissão da mensagem para o destinatário.  

O visualizador permite a apresentação da mensagem 

recebida na forma gestual animada da LIBRAS ou em 

estruturas frasais LIBRAS [4]. 

Uma outra ferramenta é um tradutor de textos em 

Português para LIBRAS e de LIBRAS para Português 

[4]. 

Essas ferramentas possibilitam a comunicação facilitada 

entre os usuários ouvintes e deficientes auditivos, pois 

cada um pode se expressar na sua língua natural. 

Outra ferramenta para o auxílio de portadores de 

deficiência auditiva é o chat com tradução simultânea, o 

que possibilita aos surdos e ouvintes conversarem em 

tempo real. 

Existe também uma ferramenta de auxílio aos usuários 

com deficiência visual, que sonoriza os textos e 

indicações de funcionalidades do ambiente [8]. 

Para auxiliar estudantes com dificuldades de 

aprendizagem há todo um projeto de organização e 

esquematização do ambiente. São atendidos dois tipos 

de estudantes com deficiências de aprendizagem: os que 

têm deficiência de atenção e os que têm dificuldade de 

organização.  

Para os estudantes com dificuldade de atenção existe um 

repositório de documentos, arquivos, apostilas e filmes 

de aulas, para que esses aprendizes possam usar quando 

quiserem estudar ou rever os assuntos abordados nas 

discussões do grupo de aprendizagem. Essas funções 

potencializam a aprendizagem desses estudantes, 

criando condições não encontradas em uma sala de aula 

convencional. 

Para os alunos com problemas de organização existe 

uma pasta com uma seqüência de arquivos organizados 

por tópicos de aprendizagem, de modo que possam 

melhorar o rendimento dos aprendizes desorganizados. 

Essas diferentes características estão disponíveis 

somente a quem precisar delas. Para isso existe um 

agente que consulta o perfil dos usuários do sistema e 

adapta a interface e a organização do sistema para cada 

usuário. Com isso, pretende-se atender as diversas 

necessidades sem oferecer ferramentas inúteis para um 

usuário. 

Com as funcionalidades projetadas para esse ambiente 

virtual foram criadas as facilidades para apoiar a 

educação de pessoas com necessidades especiais. Esse 

apoio possibilita aos estudantes especiais cursarem uma 

graduação de modo mais fácil. 

 

5. Considerações Finais 
Este trabalho apresentou um dos resultados das 

pesquisas e projetos sobre ambientes virtuais 

cooperativos de apoio à aprendizagem. Foi apresentado 

o AmCorA-E, um ambiente virtual de cooperação, 

projetado para apoiar estudantes em suas atividades de 

aprendizagem. É um ambiente que promove a 

integração de todos os estudantes, inclusive àqueles com 

alguma necessidade especial de educação.  

Foram estudados diversos sistemas de apoio à 

aprendizagem cooperativa e de apoio a usuários 

especiais. Pesquisando esses sistemas foi possível 

recolher dados úteis para definir as funcionalidades 

básicas e as especiais do AmCorA-E.  

O AmCorA-E inclui funções projetadas para apoiar 

estudantes com necessidades especiais, como 

deficientes visuais, auditivos e aqueles com dificuldade 

de aprendizagem. 

Em paralelo ao projeto apresentado neste trabalho existe 

um outro projeto que está implementando uma camada 

multiagente para facilitar a mediação dos grupos de 

aprendizagem [6] e as atividades de aprendizagem. Essa 

camada incluirá agentes para apoiar o cumprimento dos 

prazos das atividades, a motivação dos aprendizes, a 

solução de dúvidas, etc. 

Os próximos passos deste projeto incluem os testes de 

integração das funções desenvolvidas para o AmCorA-

E, o teste de campo desse ambiente e os ajustes 

necessários para consolidá-lo como um ambiente virtual 

de apoio aos cursos presenciais e a distância de uma 

Instituição Federal de Ensino Superior do Brasil.  
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Resumen 

En el presente trabajo se describe el desarrollo y 

construcción de un electromiógrafo, cuya función es 

adquirir las señales eléctricas provenientes de los 

músculos y procesarlas en una computadora. El sistema 

está destinado a ayudar con la rehabilitación de 

pacientes con enfermedades o deficiencias motoras. 

Para su implementación se ha desarrollado una placa de 

adquisición compatible PC de dos canales. Una interfase 

visual permite la comunicación del instrumento con el 

usuario mediante un ordenador. 

El sistema implementa la técnica terapeutica llamada 

Biofeedback, en la cual el paciente aprende a controlar 

ciertos procesos biológicos. En este caso la actividad 

miográfica fue procesada y mostrada en la pantalla de 

una computadora. Asimismo se proveyó de una base de 

datos en la cual se almacenan los datos y evolución del 

paciente. 

Los resultados fueron similares a los obtenidos por 

instrumentos profesionales (Biopac MP100). 

 

1.  Introducción 
La Técnica de Biofeedback (BFB) mediante EMG se 

viene aplicando específicamente en personas que han 

sufrido atrofias musculares o disminución de la capacidad 

de contracción muscular como producto de una 

enfermedad o accidente, que obligan al paciente a tener 

inmovilizada la zona comprometida  

El instrumento desarrollado capta las señales provenientes 

de los músculos del paciente por medio de electrodos 

localizados en la zona comprometida, mientras el paciente 

regula de manera consciente o voluntaria la contracción o 

relajación de los grupos musculares a través de los 

indicadores visuales que posee el equipo. Las señales 

provenientes de los electrodos de la zona muscular 

afectada, son integradas y graficadas en forma 

proporcional a los niveles de contracción y relajación del 

músculo, de manera que cuando el músculo está tenso la 

gráfica se eleva y cuando el paciente relaja el músculo, la 

misma desciende.  

Utilizando un mecanismo subconsciente, el paciente 

aprende a controlar los niveles de la gráfica y de esta 

manera se entrena para ir aumentando gradualmente la 

intensidad de las contracciones.  

 

2.  Características del Instrumento 
La tabla 1 muestra  las especificaciones del sistema 

desarollado. 

 

 

Canales analógicos de entrada 2 ( ampliable a 8) 

Resolución del conversor A/D 8 Bits 

Impedancia de entrada 6 Gohms (diferencial) 

CMRR 120 db (mínimo) 

Ganancia Variable (1, 2, 8 y 16) 

Filtro Notch 50 Hz 

Filtro Pasa Bajos fc = 1,3 Khz 

Filtro Pasa Altos fc = 5 Hz 

Comunicación con PC Bus ISA 

Transferencia de datos Modo encuesta 

Tabla 1.  Características del Instrumento. 

 

Todos los instrumentos que permiten aplicar la técnica del 

Biofeedback tienen tres componentes fundamentales: un 

transductor, una unidad de procesamiento y un dispositivo 

de salida. El transductor detecta el cambio en el parámetro 

que esta siendo medido, en este caso una señal eléctrica 

producida por un proceso fisiológico, la despolarización de 

fibras musculares previa a su contracción. Los 

transductores encargados de recoger esta señal biológica se 

llaman electrodos cuya función es convertir el flujo iónico 

en corriente eléctrica. Los electrodos se adhieren a la piel 

del paciente sobre el músculo.  

La unidad de procesamiento contiene circuitos eléctricos 

que amplifican, filtran y digitalizan la señal adquirida. 

La indicación del esfuerzo puede tomar diferentes formas,  

visual, auditiva o ambas. En este caso se utilizó la pantalla 

de la computadora como display para graficar la intensidad 

del esfuerzo a lo largo del tiempo. La indicación debe 

poder cambiar instantáneamente en respuesta al esfuerzo 

para dar al paciente una inmediata información acerca de su 

actividad. 
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Fig. 1. Diagrama en bloques. 

 

La figura 1 muestra el diagrama en bloques del 

instrumento. A continuación se da una breve 
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descripción de los bloques que componen el 

instrumento: 

- Amplificador de entrada 
La señal generada por una gran unidad motora tiene una 

amplitud de 0 volt (en reposo, es decir, cuando no existe 

contracción muscular) y 250 microvolt durante la 

contracción. Debido a que las señales mioeléctricas  son  

de bajo valor, ruidos o artefactos como el ruido 

ambiente o en mayor medida el ruido de línea 

(50hz/60hz) pueden provocar una falsa interpretación de 

los resultados. Por lo tanto, el amplificador de la unidad 

de procesamiento necesita ser no solo lo 

suficientemente sensible como para detectar y 

amplificar  las pequeñas señales sino que también debe 

discriminar los ruidos o artefactos de manera de 

visualizar solo actividad electromiográfica. Los 

amplificadores diferenciales permiten rechazar gran 

parte del ruido externo. El INA 114 es un amplificador 

que cumple con esas características y está especialmente 

construido para propósitos de instrumentación médica. 

A su vez permite variar el factor de amplificación con la 

modificación de un juego de resistencias.  

 

- Sumador 
A la señal de salida del amplificador de entrada es 

necesario sumarle un valor de continua debido a que la 

etapa siguiente (Aislamiento Paciente-Instrumento) 

recorta los valores negativos de la señal. De otra manera 

se estaría perdiendo parte de la señal amplificada.    
 
-AislamientoPaciente-Instrumento 
Para lograr un aislamiento entre el paciente y el 

instrumento de medición se dispone de un arreglo circuital 

basado en un optoaislador lineal (LOC110). La finalidad 

del mismo es aislar  eléctricamente al paciente de la línea 

de alimentación de modo que lo proteja ante un eventual 

accidente o descarga que pudiera producirle daños.  
 

 - Número de canales de entrada 
El número de canales de entrada depende directamente del 

multiplexor que se halla empleado. En nuestro caso, se 

utilizó un multiplexor analógico de ocho canales de entrada 

(4051), de los cuales solo se utilizan dos. Sin embargo, la 

flexibilidad de diseño de la placa adquisidora permite que 

posteriores canales sean implementados y ensamblados al 

instrumento sin mayores complicaciones. 

 
  - Filtrado 
Se implementan tres tipos diferentes de filtros con el 

objetivo de eliminar el ruido de línea y de limitar en banda 

la señal de entrada: 

• Filtro Notch: Su función es atenuar la frecuencia  

de línea (50/60Hz) que es la responsable de los 

artefactos mas significativos. 

• Filtro Pasa bajos: Este filtro de banda plana 

(Butterworth de segundo orden) tiene como 

función limitar las señales de entrada de 

frecuencia mayor a   1,3KHz. 

• Filtro Pasa altos: Este filtro de banda plana 

(Butterworth de segundo orden) tiene como 

función  limitar las señales de entrada con valores 

de continua.  

 

 La figura 2 muestra la respuesta de los tres filtros 

conectados en cascada: 

 

 
Fig. 2. Respuesta de los filtros. 

 

- Control de ganancia 
Como se vio anteriormente, una característica de estos 

instrumentos es la posibilidad de amplificar señales 

pequeñas. Para ello se implementó un circuito analógico 

(llave analógica 4066) controlado por la PC capaz de variar 

la ganancia entre cuatro niveles. 

 

- Conversor Analógico-Digital 
El ADC804 es un conversor CMOS de 8 bits de 

aproximaciones sucesivas. Está acondicionado de manera 

tal que pueda adquirir señales bipolares. La habilitación de 

conversión la ejecuta el usuario por medio de la PC. La 

adquisición se efectúa en modo encuesta. 

 

- Bus ISA 
Se utiliza el Bus ISA de la PC. Sólo son necesarios ocho 

bits para la trasmisión de datos. A su vez se hace uso de: 

-Los valores de alimentación (+5 Volts, -5 Volts, +12 

Volts, -12 Volts y tierra) para proveer a los dispositivos 

electrónicos de la tensión necesaria para funcionar. 

-Líneas de direcciones para direccionar la placa de 

adquisición. 

-Línea IOR que en conjunto con el inicio de encuesta 

generan la orden de habilitación para el conversor. 

-Línea IOW, necesaria para escribir los registros de 

selección de canal y ganancia. 

-AEN, que  participa en el direccionamiento de la placa. 

 

- Lógica de control 
Esta compuesta por una serie de compuertas lógicas 

(AND, OR y NEG) que cumplen la función de 

direccionamiento de la placa. 

 

3.  Registro de las Señales 
La ubicación de los electrodos varía de acuerdo a cual 

sea el músculo bajo estudio. De esta manera en el 

cuerpo humano se pueden medir diferentes grupos 

musculares, que consecuentemente tendrán diferentes 
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respuestas. En la Fig. 3 se ve el posicionamiento de los 

electrodos sobre el músculo Bíceps de un voluntario, en 

una sesión de medición de señales electromiográficas 

(EMG ). 

 

 
Fig. 3. Ubicación de los electrodos. 

 

Cuando se desea registrar el potencial de un músculo, se 

utilizan tres electrodos: dos son ubicados sobre la piel 

donde se encuentra el músculo. Dichos electrodos 

recogen no solo la señal muscular sino que también 

recogen el ruido ambiente. El electrodo restante (masa 

de referencia) puede ser ubicado en  cualquier parte del 

cuerpo.  

La resistencia de la piel es  un factor importante que 

está directamente relacionado con la conducción de la 

señal a través de los electrodos. En consecuencia es 

necesario tomar una serie precauciones al efectuar el 

registro. A continuación se brindan algunas 

precauciones que resultan convenientes tomar para 

obtener los mejores resultados: 

-En caso de que el paciente tenga mucho vello en la zona 

de interés, resulta conveniente afeitar el lugar donde los 

electrodos van a ser colocados. 

-La piel debe ser higienizada con un algodón con alcohol 

para extraer el aceite depositado sobre la misma. Sin 

embargo no es recomendable causar abrasión. 

-La utilización de gel conductor beneficia notablemente la 

señal. En caso de utilizarse el mismo debe tenerse 

precaución de no cortocircuitar los electrodos.  

-Es útil en ocasiones pegar los cables al paciente con cinta 

adhesiva  para prevenir que el movimiento cause artefactos 

que influyan sobre la medición. 

Durante los estudios realizados se utilizaron electrodos 

marca 3M con excelentes resultados.  

 

 
Fig. 4. Señal electromiográfica y su integración. 

 

La figura 4 muestra dos gráficas directamente relacionadas 

entre sí. La primera describe el comportamiento del 

músculo Bíceps ante cuatro esfuerzos bien diferenciados en 

el tiempo. La segunda es una integración de la señal 

electromiográfica que permite observar la intensidad de los 

esfuerzos realizados.  

Nótese que el Software permite modificar tanto la base de 

tiempo como el control de ganancia. De esta forma si se 

quiere estudiar el comportamiento de un músculo de menor 

tamaño solo hace falta amplificar la señal desde la PC. Sin 

embargo, el nivel de ruido también se incrementará, y por 

tal motivo queda a gusto del usuario el ajuste de los 

controles. 

Para estudiar el músculo del antebrazo se posicionan los 

electrodos según muestra la figura 5. El antebrazo es un 

músculo de menor tamaño que el Bíceps por lo que es de 

esperarse que la amplitud de la señal sea menor. Para 

comparar con la figura 4 se dispuso la misma ganancia para 

ambas mediciones.  

 

 
 

Fig. 5. Posicionamiento de los electrodos en el antebrazo 

 

En la figura 6 se pueden visualizar cinco esfuerzos de 

diferente magnitud. Como puede observarse la amplitud 

de la señal es menor en comparación con el músculo 

Bíceps (como se había previsto). 
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Fig. 6. Señal electromiográfica del antebrazo. 

 

Se repitió el estudio en reiteradas oportunidades con 

diferentes unidades motoras del cuerpo. Los resultados 

se compararon con estudios similares realizados con el 

sistema de adquisición de datos MP100 de Biopac [2] y 

se obtuvieron respuestas similares. 

 

4.  Conclusiones 
De los resultados obtenidos se deducen las siguientes 

conclusiones: 

-Las señales bioeléctricas del ser humano suelen tener 

amplitudes inferiores al ruido de 50Hz. Aún cuando se 

utilicen amplificadores específicamente diseñados para 

minimizar este ruido, el mismo igualmente es captado. 

Afortunadamente este ruido puede ser filtrado, siempre 

y cuando no interese medir un potencial bioeléctrico a 

esa frecuencia de 50 Hz.  

-El Software desarrollado no solo provee la información 

necesaria para llevar a cabo el estudio sino que también 

suministra una base de datos que permite al profesional 

a cargo del estudio familiarizarse con el paciente. 

Posteriores mejoras permitirán desarrollar interfaces 

acordes a las necesidades del paciente. 

-El diseño modular permite detectar las fallas con 

certeza y reemplazar los bloques dañados en caso de ser 

necesario. 

-Se logró un costo sumamente reducido en comparación 

con otros instrumentos existentes en el mercado. 

-La amplificación de la señal es crítica. Una excesiva 

amplificación de la señal en la etapa inicial (INA114) 

hace que el amplificador de entrada sature debido al 

potencial de continua que existe entre la piel y el 

electrodo.  

-Con la finalidad de preservar la salud del paciente se 

implemento un circuito capaz de aislarlo de aislarlo de la 

red de 220 V CA. 
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Resumen
La mayoría de los entornos virtuales están basados en 

tecnologías que utilizan principalmente interfaces 

visuales, postergando a posibles usuarios con 

discapacidad visual. La interacción de estos usuarios 

con el mundo que les rodea es principalmente mediante 

estímulos auditivos y táctiles, siendo necesaria la ayuda 

para aprender a usar más su audición y por medio de 

ésta interpretar el medio que le rodea, pudiendo lograr 

una movilización autónoma. 

Con el fin de diseñar entornos virtuales para estimular la 

cognición de usuarios con discapacidad visual se han 

desarrollado dos herramientas que permiten estimular en 

los usuarios, la capacidad de crear, analizar y utilizar 

estrategias para la resolución de problemas por medio 

del uso de sonido estéreo y espacializado.  

En conjunto con tareas cognitivas los usuarios han sido 

capaces de anticiparse a problemas, planificar y aplicar 

diferentes estrategias en la resolución de un problema, 

pudiendo expresar dicha decisión e incluso aplicarla en 

otros contextos. 

 

1. Introducción 
Las personas que carecen de visión perciben el mundo 

de manera distinta, por esto deben aprender a utilizar 

sus otros sentidos eficazmente para lograr un 

desplazamiento autónomo.  Es necesario un aprendizaje 

que permita el desarrollo de los otros sentidos como 

olfato, audición y tacto, logrando obtener puntos de 

referencia que ayuden a orientarse en su entorno. 

La información percibida por medio del sonido es tan 

importante para los usuarios con discapacidad visual 

como la información que se percibe a través de la visión 

por usuarios sin discapacidad. En este sentido es 

importante otorgar herramientas que estimulen el 

aprender a utilizar el uso de señales auditivas que 

permitan lograr un desplazamiento autónomo.  

El estudio de la estimulación a través de audio 

simulando pistas visuales desarrollado para usuarios con 

discapacidad visual, ha determinado que el sonido 3D 

en el uso de las interfaces potencie la localización de 

puntos específicos dentro del ambiente virtual [3], [6], 

considerando además la interacción con objetos y 

entidades de mundos virtuales [9], [10]. 

Las investigaciones muestran que los niños con 

discapacidad visual logran una representación mental 

muy completa del mundo virtual por el que navegan, 

además de disfrutar con las historias y recordarlas 

fácilmente. Cuando estos niños se interesan con una 

historia, pueden identificar, extraer y utilizar datos 

relevantes que permiten resolver un desafío, 

considerando un acceso rápido y flexible a la secuencia 

de la historia, a través de la estimulación del uso de 

audio para trazar lugares específicos [5],[8].  

Se ha evaluado que el uso de audio espacial en un 

mundo virtual no difiere mayormente en la percepción 

del usuario con discapacidad visual, en comparación 

con la percepción de los sonidos del mundo real [4]. 

Con el fin de diseñar entornos virtuales para estimular la 

cognición de usuarios con discapacidad visual se han 

desarrollado dos herramientas que permiten estimular en 

los usuarios la capacidad de crear, analizar y utilizar 

estrategias para la resolución de problemas por medio 

del uso de sonido estéreo y espacializado. La primera de 

estas es AudioVida, entorno orientado a que el usuario 

identifique distintas maneras de recorrer un espacio, 

teniendo como objetivo encontrar los objetos planteados 

de una manera eficiente. En la segunda herramienta, 

AudioChile, se debe encontrar la solución de un gran 

problema por medio de pequeños subproblemas que se 

resuelven a medida que el usuario avanza en la historia 

del juego. 

 

2. Marco Teórico 
Una estimulación auditiva con sonidos sin significado 

puede generar en un niño con discapacidad visual una 

actitud repetitiva en sus respuestas e inhibir el uso de la 

entrada auditiva como un medio de aprendizaje [1].  

La forma en que un usuario se puede ubicar en función 

de una sucesión de acontecimientos hace referencia a las 

relaciones temporales que se desarrollan en las 

personas. Si estas no se atienden tempranamente, se 

pueden generar serios trastornos cognitivos, 

impidiéndoles una mayor adaptación e integración 

social. En particular, los usuarios con discapacidad 

visual presentan alteraciones importantes en sus 

estructuras mentales que les impiden desarrollar 

adecuadamente este tipo de relaciones cognitivas. El 

adecuado uso de hiperhistorias puede contribuir a 

ayudar a los usuarios en el proceso de desarrollo y 

temprana consolidación de ciertas estructuras cognitivas 

como las que determinan las relaciones espacio-

temporales [2]. 

La resolución de problemas se encuentra ligada a las 

hiperhistorias en el sentido de que el procedimiento que 
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permite resolverlos es variado. Pueden existir varios 

caminos posibles que encuentren una solución, por lo 

que un problema es algo imposible de solucionar por 

medio de una receta. Es importante poder reconocer los 

problemas que vale la pena resolver, en ocasiones es 

más difícil detectar un problema que el resolverlo.  

Cuando se intenta resolver un problema existen aspectos  

cognitivos en la mente que son activados y que hacen a 

la persona situarse en un nivel metacognitivo, que 

consiste en conocer y monitorear la magnitud de 

memoria que es capaz de utilizar la persona al momento 

de resolver el problema y del control que se tiene sobre 

el uso de recursos cognitivos. La capacidad de ubicarse 

en un nivel metacognitivo diferencia a las personas que 

son capaces de las que no, de resolver un problema; por 

lo que es de suma importancia enseñar a utilizar 

instrumentos que a los usuarios les permita llegar a 

niveles metacognitivos. Algunas estrategias frecuentes 

son: descomposición del problema en subproblemas, 

traducir el problema en uno más simple y, ensayo y 

error [7]. 

 

3. Mundos Virtuales 
AudioChile 
Este software está desarrollado en base a una 

hiperhistoria desenvuelta en un ambiente virtual en el 

que el usuario adopta un personaje para recorrerlo. La 

historia central es un problema que se debe resolver, 

para lo que existen subproblemas a lo largo de tres 

ciudades de Chile, por las que se puede navegar, 

interactuar y resolver tareas.  

La navegación por estos ambientes virtuales es 

delimitada por laberintos que representan a cada una de 

las ciudades, y es libre, siendo sólo restringida por los 

giros de 90 y 180 grados. Junto con esto se provee de un 

compás que permite orientarse y dar pistas para 

encontrar a los personajes y objetos de la historia, que 

permiten resolver los problemas planteados. 

Se utiliza sonido espacializado para obtener una mejor 

inmersión, dado que orienta al usuario en los límites de 

los laberintos, además de la posición de diferentes 

objetos pudiendo detectar su cercanía y ubicación. El 

funcionamiento del sonido 3D, en la detección de 

laberintos, consiste en plantear un esquema de conos de 

sonido ubicados según los puntos cardinales del 

personaje. Son cuatro conos que acompañan al 

personaje durante todo el juego y que se ubican de 

manera dinámica en las respectivas paredes según los 

ejes norte, sur, este y oeste. El funcionamiento es 

similar a lo que realizan los murciélagos, con lo que se 

tiene un feedback real del posicionamiento de las 

paredes de los laberintos. Por otra parte, el sonido 

emitido en cada pared corresponde a la zona en que se 

ubica, ya sea bosque, lago, playa, ciudad, etc. (Figura 

1). 

 

 
Fig. 1. Laberintos de AudioChile. 

 

AudioVida 
Audio Vida ofrece un ambiente virtual donde se puede 

simular el recorrido y desplazamiento dentro de un 

laberinto, que cuenta con variados estímulos sonoros en 

cada uno de los pasillos conformando la estructura 

virtual. 

El propósito principal que se busca con este software es  

que a partir del recorrido de estas estructuras estáticas el 

usuario logre encontrar objetos planteados de una 

manera eficiente, seleccionando dentro de un conjunto 

de posibles caminos, el mejor que permita obtener el 

objeto en cuestión. Los caminos no son conocidos a 

priori por el usuario, por lo que debe navegar por la 

estructura formándose una representación de la misma y 

luego seleccionar la mejor opción de camino para 

encontrar el objeto planteado. 

La inmersión del usuario en este ambiente virtual es 

inducida mediante el uso de sonido estéreo y 

espacializado en dos dimensiones. La identificación de 

los pasillos es dada por medio de sonidos estéreos 

característicos para cada uno.  En las intersecciones de 

estos pasillos se entrecruzan los sonidos logrando un 

feedback de cruce.  La espacialidad viene dada para las 

puertas, en las que se le orienta correctamente al usuario 

por la posición de estas y que le dan acceso a nuevos 

laberintos (Figura 2). 

 

 
Fig. 2. Laberintos de AudioVida. 

 

4. Énfasis Cognitivo 
Las dos aplicaciones apuntan a resolver un problema. 

Particularmente AudioVida hace énfasis en implementar 

diferentes rutas de desplazamiento en un ambiente 
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virtual complejo basado en audio, con la finalidad de 

llegar y ubicar un determinado objeto. 

El aprendiz deberá analizar e interpretar el espacio 

virtual a partir de nociones de espacialidad y 

temporalidad, lo que le permitirá reconocer diferentes 

vías de desplazamiento, ejercitar la discriminación 

auditiva a través del recorrido del ambiente virtual, 

construir una representación mental del espacio virtual 

por el cual se desplaza y elaborar estrategias para 

recorrer en menor distancia el ambiente. 

En AudioChile el objetivo es analizar el desarrollo de 

estrategias en la  resolución de problemas. Se busca que 

los usuarios puedan desarrollar estrategias de 

identificación de un problema que les permita la 

comprensión del mismo, desarrollar estrategias de 

planificación, ejecutar dichas estrategias para una 

posterior comprobación y desarrollar la capacidad de 

comprobación, reflexión y generalización de las 

estrategias utilizadas en la resolución de un problema, 

por medio de la hisperhistoria planteada. 

 

5. Testeo Cognitivo 
Participantes 
La muestra fue conformada por 5 niños con deficiencia 

visual, 3 niños y 2 niñas con edades entre 8 y 12 años, 

los que asisten a la Escuela de Ciegos Santa Lucía en 

Santiago, Chile. Uno de los niños tiene baja visión y el 

resto poseen ceguera total. Ellos trabajaron con dos 

educadoras especialistas en trastornos de la visión en 

conjunto con expertos en usabilidad. Tres de los cinco 

usuarios participaron en el testeo de ambos software, el 

cuarto caso que se analiza para cada una de las 

herramientas difiere en que para AudioVida dicho niño 

tiene además problemas de audición.  

En cada sesión realizada se realizaron las tareas de 

manera dedicada para cada niño, mientras que los que 

no están participando en ellas se dedican a conocer y 

jugar con las dos herramientas diferentes (Figura 3). 

 

 
Fig. 3. (a) Tareas de AudioChile (b) Interactuando con 

AudioVida. 
 

Instrumentos 
El análisis de los resultados de la aplicación sistemática 

del software AudioChile se realizó a través de la 

observación y registro de las sesiones de tareas 

cognitivas. Los registros de observación directa se 

llevaron a cabo durante la ejecución de tres diferentes 

tareas cognitivas. La primera de ellas dice relación con 

desarrollar estrategias de identificación del problema 

que le permitan la comprensión del mismo. La tarea 2 se 

orienta a planificar estrategias de solución a un 

problema y su posterior aplicación por medio de una 

herramienta multimedia. La tarea 3 tiene como objetivo 

el  aplicar estrategias planificadas en la resolución de 

problemas que permitan la revisión y comprobación del 

mismo. 

Para el análisis de AudioVida se utiliza una herramienta 

de nombre AudioVidaGrama, que permite capturar los 

datos almacenados desde el software  principal con el 

propósito de procesarlos y obtener información que nos 

permita concluir acerca del impacto del uso de la 

herramienta. Esta aplicación permite recrear el juego del 

usuario con información de posición exacta según 

tiempo, pasos avanzados, retrocesos y rotaciones 

(Figura 4).  

 

 
Fig. 4. Interfaz de AudioVidaGrama. 

 

Lo que se analiza según la información obtenida es la 

puesta en práctica de destrezas que permitan al alumno 

identificar los recorridos más cortos desde un punto 

inicial constante a un objeto propuesto. Para esto se 

desarrollaron dos tareas específicas a resolver por los 

usuarios. La primera (tarea 4) consiste en ubicar un 

objeto en el laberinto descubriendo el recorrido mas 

corto a él y la segunda (tarea 5), consiste en repetir la 

tarea anterior con un objeto en otra ubicación. 

 

6. Resultados 

En el desarrollo de la tarea 1 se observó la puesta en 

práctica de destrezas que permiten al usuario identificar 

y comprender los problemas que se presentan en el 

software AudioChile.  Lo que se puede obtener como 

resultado directo de aplicar la tarea es que la mayoría de 

los niños logran verbalizar los problemas que plantea el 

software, pueden definir una estrategia para resolverlos 

y la aplican con el objeto de solucionar el problema 

presentado. Se utilizó una pauta de 205 puntos y los 

resultados obtenidos por los usuarios son presentados en 

el gráfico de la figura 5.  
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Fig. 5. Resultados Tarea 1 – AudioChile. 

 

Durante la tarea 2 de AudioChile se observó la puesta 

en práctica de destrezas que permiten la planificación de 

estrategias de solución a un problema y su aplicación a 

través de la herramienta multimedia. Destaca que los 

alumnos pueden, en la interacción con el software, 

anticipar problemas, planificar y aplicar diferentes 

estrategias de solución a los problemas en función de la 

misión del juego, replantear estrategias en base a los 

resultados obtenidos y finalmente identificar y 

verbalizar las soluciones a los problemas planteados. Se 

utilizó una pauta de 105 puntos y los resultados 

obtenidos por los usuarios son los presentados en el 

gráfico de la figura 6. 

En el transcurso de la tarea 3 se estudió la puesta en 

práctica de destrezas que permitan al alumno planificar 

estrategias de solución a un problema y la evaluación de 

las mismas a través del software AudioChile. En esta 

tarea se aprecia que los usuarios logran explicar la 

estrategia utilizada para resolver los problemas 

propuestos en el software, pueden aplicar esas 

estrategias a otros contextos fuera del software (en este 

caso en particular en una maqueta de un ambiente), 

comprueban los resultados obtenidos al aplicar 

diferentes estrategias, autoevalúan su trabajo y 

replantean las estrategias utilizadas. Se utilizó una pauta 

de 80 puntos y los resultados obtenidos por los usuarios 

son los presentados en el gráfico de la figura 7. 

 

 
Fig. 6. Resultados Tarea 2 – AudioChile. 

 

 
Fig. 7. Resultados Tarea 3 – AudioChile. 

 

En relación a la tarea para el software AudioVida, 

apreciamos que los niños con ceguera total prestan 

mayor atención a las indicaciones sonoras que 

identifican a los pasillos de los laberintos, usando 

además puntos de referencia para orientarse como son 

otros objetos dentro de los mismos. De esta forma 

pueden detectar y aprender el recorrido que les rinde 

mejores resultados en eficiencia. El caso 1 de la muestra 

es el único usuario que posee visión residual, quien hizo 

uso de una vista del juego que permite identificar mejor 

los objetos (primera persona)  y aprovechó sus restos de 

visión para encontrar el objetivo y aprenderlo pero en 

menor tiempo que sus compañeros.  

Los niños con ceguera total desarrollan una estrategia 

mas calmada y observadora de los detalles del juego, 

logrando un aprendizaje más detallado del entorno 

virtual logrando, en algunos casos, mejores resultados 

que el usuario con visión residual. 

En el gráfico de la figura 8 se pueden apreciar los 

resultados de la tarea 4, donde se observa que los niños 

cumplen el objetivo de utilizar un camino más eficiente 

encontrando el objeto que se solicita, logrando un 

aprendizaje significativo en el uso de sonido para 

representar mentalmente el espacio recorrido dándose 

cuenta que es posible encontrar caminos alternativos, y 

variar en ellos. 

 

 
Fig. 8. Resultados Tarea 4 – AudioVida. 
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En el gráfico de la figura 9 vemos los resultados de la 

tarea 5, la idea es percibir de qué manera influye en los 

resultados lo realizado en la tarea anterior. El caso 1, 

que posee visión residual, mantuvo el patrón de 

aprendizaje de la tarea 4, no así los demás casos que 

pudieron encontrar el objeto desde la primera sesión sin 

desorientarse. Con esto confirmamos que el caso 1 al 

usar su visión residual no logra mantener una 

representación mental del laberinto, al no usar las 

herramientas de orientación auditivas que provee el 

software (puntos de referencia e indicaciones sonoras). 

 

 
Fig. 8. Resultados Tarea 5 – AudioVida 

 

7. Conclusiones 

El uso de la aplicación AudioChile ha permitido que el 

alumno logre diferenciar e identificar sonidos 

ambientales que le han ayudado a orientarse 

espacialmente.  
Los alumnos logran identificar el propósito del juego y 

se involucran en el planteamiento de diferentes 

estrategias que permitan llegar a una solución. En este 

sentido el software AudioChile provee de un ambiente 

flexible que otorga al usuario múltiples posibilidades de 

llegar a un resultado. 

Los diferentes ambientes y problemas a los que el 

usuario está expuesto en el software AudioChile 

permiten generar una diversidad de experiencias 

propicias para que el usuario reconozca situaciones 

problemáticas, intente resolverlas y evalúe su acción.  

Además, varios de ellos pudieron anticipar problemas, 

planificar y aplicar diferentes estrategias de solución de 

problemas, así como también explicar la estrategia 

utilizada para resolver los problemas propuestos en el 

software y aplicarla a otros contextos. 

También ha sido importante para los usuarios con visión 

residual el contraste de los colores que aparecen en el 

software, principalmente en AudioVida donde el niño 

con impedimento visual ocupó su remanente visual para 

identificar y encontrar el objeto solicitado. 

El uso de indicaciones auditivas, que deben existir para 

usuarios con discapacidad visual, no debe ser 

exagerados, ni aumentarlos porque sí.  Con esto se 

induce al usuario a prestar mayor atención, logrando 

una  mayor tasa de aprendizaje, sin dejar de lado que 

tales señales o indicaciones auditivas sean expresadas 

de manera motivante para el usuario. 

Para el software que involucran orientación espacial se 

hace imprescindible el uso de elementos que sirvan de 

punto de referencia para el usuario, al menos en una 

primera etapa donde el usuario forma un mapa mental 

del espacio virtual recorrido.  

Los usuarios con ceguera total logran comprender y 

asimilar mejor los espacios virtuales, dado que ponen 

mayor atención que sus pares en la representación 

mental por medio de sonido. Esto se debe a que los 

alumnos que tienen visión residual hacen uso de esta, 

perdiendo la focalización en entender el espacio virtual 

y la atención de su propia ubicación en el mismo. 
Finalmente, el uso de sonido con significado ha sido un 

elemento importante en el uso del software, ya que 

gracias a la variedad de estímulos auditivos el usuario se 

ha mantenido atento y motivado durante el juego.   
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Resumen 
El objetivo de esta ponencia es compartir una 

experiencia educativa en el ámbito de los trastornos 

profundos y difusos del desarrrollo. En ésta, un grupo 

de tres niños en edad escolar, dos de ellos 

diagnosticados con Sindrome de Asperger y otro con 

Autismo de Alto Funcionamiento, fueron intervenidos 

durante un periodo de seis meses con el fin de favorecer 

el desarrollo de sus habilidades mentalistas, utilizando 

como mediación el relato de ficción. Con arreglo a los 

modelos teóricos que abordan el estudio de la teoría de 

la mente y su ausencia o pobre desarrollo en los casos 

de autismo, cabía esperar que un impacto positivo en las 

habilidades que la componen, generara una mejor 

comprensión de los mundos mentales ajenos y, por 

ende, mejores desempeños sociales y comunicativos.  El 

trabajo con los niños seleccionados permite constatar 

que el relato de ficción es una poderosa herramienta que 

contribuye a comprender las creencias, deseos y 

emociones de otros y potencia la aparición de 

intercambios sociales recíprocos. 

 

1. El Síndrome de Asperger y el Autismo de 
Alto Funcionamiento: Necesidades, 

Fortalezas y Carencias 
El Síndrome de Asperger y el Autismo de Alto 

Funcionamiento se constituyen como dos trastornos del 

neurodesarrollo a los cuales subyace una incapacidad 

que impide que la construcción del mundo se haga por 

medio de las relaciones con otros (1,2). Aunque aún se 

discute si ambas condiciones atienden a un único 

trastorno o pueden tratarse como dos entidades clínicas 

cualitativamente independientes (2, 3, 4, 5), vale aclarar 

que los niños encarcelados en ellas son una dolorosa 

evidencia de lo devastador que resulta estar privado de 

la habilidad para compartir el mundo mental de quienes 

nos rodean y sentirse atraído sólo por el mundo de los 

objetos y de los artefactos, un mundo constante y rígido, 

dependiente enteramente de nuestras acciones sobre él.  

El Síndrome de Asperger se define como un trastorno 

de índole social, cognitivo y emocional, que altera, en 

especial, las habilidades para interactuar con otros, 

utilizar el lenguaje en contextos particulares, 

comprender expresiones de índole figurado y ser 

flexible mental y comportamentalmente. Desde que se 

detectara por primera vez (6), las dificultades 

sintomáticas que se hacen evidentes en los individuos 

que padecen este síndrome se consideran de origen 

sociocognitivo. En esa medida, la incapacidad para 

relacionarse socialmente y para utilizar habilidades 

pragmáticas, descansa, parcialmente, en un déficit 

mentalista, esto es, en una dificultad para atribuir 

estados mentales a otros, para comprender que dichos 

estados pueden diferir de los propios o de la situación de 

contexto real y que, por ende, pueden ser falsos.  

Los individuos atrapados en la condición del Síndrome 

de Asperger poseen fortalezas lingüísticas destacadas, 

son capaces de almacenar información detallada sobre 

un tópico particular y, al parecer, adquieren 

tempranamente competencias sintácticas y léxicas que 

les permiten elaborar complejos enunciados sobre el 

tema de su interés (p. ej. dinosaurios, elementos 

químicos, planetas, trenes, etc) (7, 8, 9). En esa medida, 

su lenguaje se caracteriza por ser prolijo, pedante y 

sofisticado, no obstante son incapaces de comunicarse 

con otros, es decir, de adaptarse a las exigencias de los 

intercambios sociales, dado que no consideran los 

estados mentales ajenos y parecieran generalizar los 

propios a quienes los rodean. A pesar de que reconocen 

a los seres humanos como objetos mentales (10, 11, 12) 

y son capaces de atribuir emociones básicas (alegría, 

tristeza, sorpresa, miedo, asco, ira), no consiguen 

comprender que los individuos pueden generar 

representaciones falsas de las situaciones, puesto que no 

todos poseemos la misma información sobre una 

situación en particular, aún la hayamos vivido juntos (tu 

puedes saber algo que yo no sé o haber visto algo que 

yo no vi). De la misma manera, tampoco comprenden 

que, en ocasiones, es necesario retrasar la expresión de 

nuestras emociones o de nuestros deseos, puesto que 

debemos escuchar y acompañar a otros, o se hace 

necesario ponernos en sus zapatos para ser capaces de 

cooperar con ellos, consolarlos o ayudarlos (9, 13).   

Nuestras representaciones mentales no están sólo 

configuradas por imágenes o proposiciones sobre los 

objetos de la realidad. Con frecuencia, deseamos algo 

que no está presente, creemos que cierta cosa sucederá 
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aún no ocurra nunca o pretendemos que alguien crea 

algo aún ello no sea verdad. Las inferencias que nos 

permiten atribuir a otros dichos deseos, creencias o 

intenciones, hacen uso de nuestra capacidad como seres 

mentalistas, es decir, de nuestra habilidad para encarar 

el mundo con una actitud intencional (14, 15). Gracias a 

ella, podemos predecir los comportamientos de las 

personas en función de sus estados emocionales y 

generar acciones para modificarlos. Los individuos 

atrapados en el Síndrome de Asperger, son incapaces de 

realizar dichas inferencias puesto que padecen, como ya 

se anotó previamente, de un déficit en el desarrollo de 

sus habilidades mentalistas. Así las cosas, los trastornos 

cualitativos de la interacción social, de las habilidades 

pragmáticas, de la comunicación social y la dificultad 

en la flexibilidad mental y conductual que el DSM-IVR 

(16) describe como las alteraciones fundamentales en 

este Síndrome, pueden explicarse, en parte, por la 

dificultad para considerar las creencias, deseos y 

emociones de otros en situaciones particulares de la vida 

diaria.  

Con frecuencia, los individuos con Síndrome de 

Asperger son incapaces de leer las conductas no 

verbales de sus interlocutores para ajustar a ellas sus 

intercambios sociales, negociar sus intereses con las 

motivaciones de otros, reconocer y compartir sus 

propios estados de deseo o creencia en torno a si 

mismos, interpretar enunciados figurados en función de 

las claves de contexto (el tono de voz y los gestos 

faciales) u ocultar sus creencias sobre las personas o las 

situaciones cuando resultan socialmente inapropiadas. 

Una dificultad central que subyace a estas alteraciones 

es la inhabilidad para empatizar. Esta última, supone 

tomar perspectiva de las situaciones y considerar cómo 

las viven otros diferentes a mi mismo. Dicha capacidad 

se ha encontrado alterada en los individuos con 

Síndrome de Asperger en diversos estudios que emplean 

mediciones de las habilidades mentalistas no 

restringidas sólo a las tareas de falsa creencia de primer 

y segundo orden (17, 18, 19, 20).  

El DSM-IV (21) y el DSM-IVR (16) incluyen el 

Síndrome de Asperger y el Autismo de Alto 

Funcionamiento como trastornos cualitativamente 

disímiles, aún compartan algunas características 

sintomáticas. Este manual, tanto como la Organización 

Mundial de la Salud (ICD-10) y diversos teóricos e 

investigadores (2, 11, 22, 23), ha considerado que no se 

trata de dos trastornos que pertenezcan a un mismo 

continuo, sino que cada uno corresponde a una entidad 

clínica distinta. Son tres los criterios que se consideran 

como fundamentales para diferenciarlos: (a) la carencia 

de un retraso o déficit en el desarrollo del lenguaje; (b) 

la carencia de anomalías o déficits en el desarrollo 

cognitivo global, básicamente medido a través de las 

puntuaciones de C.I. de las escalas Wechsler y (c) el 

periodo de manifestación de las primeras alteraciones.  

En ese orden de ideas, los niños con Síndrome de 

Asperger presentan un desarrollo lingüístico normal o, 

incluso, superior al esperado para su edad, 

especialmente en los niveles sintáctico y léxico-

semántico. Varios estudios han confirmado que en el 

autismo de alto funcionamiento, por el contrario, se 

observa repetidamente un retraso en la adquisición del 

lenguaje, caracterizado por la presencia marcada de 

ecolalia y confusión pronominal (20, 23). Se ha 

observado que los individuos con autismo tienen 

mayores dificultades en la interpretación de emisiones 

figuradas, especialmente aquellas cuyo significado 

depende del tono de voz y de la integración de 

información del contexto de la situación (20). En cuanto 

a los perfiles de desempeño en las pruebas de 

inteligencia, se han observado patrones de desempeño 

contrarios en el Síndrome de Asperger y el autismo. 

Mientras que los sujetos encarcelados en el primero 

evidencian puntuaciones superiores en la escala verbal, 

especialmente en las subpruebas de vocabulario e 

información, en detrimento de su desempeño en la 

manipulativa, aquellas personas con autismo evidencian 

el patrón contrario (24, 25). Otros investigadores han 

encontrado pobres desempeños en sujetos 

diagnosticados con Síndrome de Asperger en pruebas 

que evalúan habilidades motoras finas y gruesas, 

memoria visoespacial y formación de conceptos no 

verbales (26, 27), mientras que sus ejecuciones en tareas 

que miden memoria verbal y percepción auditiva son 

sobresalientes. Estos hallazgos no se replican en sujetos 

diagnosticados con autismo. De otra parte, los 

individuos con Síndrome de Asperger parecen cursar 

con un desarrollo sin alteraciones aparentes hasta los 

cuatro o cinco años de edad, en tanto que los niños 

diagnosticados con autismo presentan déficits antes de 

los tres años de vida (28).  

A pesar de las diferencias anteriores, particularmente en 

lo que toca al desarrollo precoz de los aspectos formales 

del lenguaje y a la preocupación bizarra y obsesiva por 

un tema de interés, ambos presentes en la mayoría de 

individuos con Síndrome de Asperger, es claro que en 

ambos trastornos se evidencia un déficit en la atribución 

de estados mentales a otros, especialmente en contextos 

y situaciones de la vida cotidiana. Esta dificultad impide 

intercambios comunicativos complejos (15, 29, 30), 

dificulta la formación de vínculos y relaciones sociales 

(31) y altera la posibilidad de compartir y construir 

conocimiento con otros, hecho que supone elegir sólo 

aquella información relevante y pertinente de acuerdo 

con las expectativas del interlocutor (2).  

Recogiendo esto último e integrándolo con la propuesta 

inicial, estos trastornos vuelcan la mirada en torno a la 

función del pensamiento social en el desarrollo y 

fortalecimiento de las distintas funciones psicológicas 

superiores. Así las cosas, la capacidad sorprendente de 

los individuos con Asperger para recopilar información 

sobre un tema particular –usualmente, en torno al 

funcionamiento de sistemas mecánicos, no 

intencionales-, deja de aparecer como maravillosa y 

destacada, en la medida en que no cumple una función 

dentro de su proyecto de vida. Es por ello que se hace 

urgente una adecuada intervención educativa que 
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contribuya a compensar el déficit mentalista de estas 

poblaciones, de modo que consigan alcanzar no sólo 

mejores desempeños sociales sino, además, una 

competencia comunicativa cooperativa relativamente 

solvente que les facilite la creación de redes de apoyo y, 

así, a futuro, la incorporación de sus intereses a un 

proyecto de vida.  

Con este objetivo en mente, se diseñó una experiencia 

educativa basada en el concepto de mediación 

(interacción cara a cara con otro más capaz), que 

permitiera a dos niños diagnosticados con Síndrome de 

Asperger y a uno con Autismo de Alto Funcionamiento, 

mejorar sus habilidades mentalistas o de toma de 

perspectiva. Para ello, e inspirada en las historias de 

Happè, se diseñaron un conjunto de tareas que 

permitieran valorar, de manera exhaustiva, las 

habilidades mentalistas de los tres niños a intervenir, así 

como un conjunto de 24 relatos de ficción que fueron 

trabajados en sesiones semanales de 45 minutos de 

duración, durante un espacio de seis meses, con el fin de 

fortalecer y cualificar el uso de atribuciones mentales en 

cada uno de los sujetos seleccionados.  

 

2. Las Habilidades Mentalistas. Niveles y 
Categorías 

La Teoría de la Mente ha sido un área de interés 

investigativo relativamente reciente. Se define como 

“un subsistema cognitivo que se compone de un soporte 

conceptual y unos mecanismos de inferencia, y que 

cumple en el hombre la función de manejar, predecir e 

interpretar la conducta” (32). Varios investigadores 

argumentan que la evidencia imprescindible de que  

dicho subsistema se ha desarrollado plenamente es la 

atribución de falsas creencias a otros seres (34).  

Aún se defina como un único subsistema, la Teoría de la 

Mente está constituido por un conjunto de habilidades 

susceptibles de ser jerarquizadas. Estas últimas se 

denominan habilidades mentalistas (15). Algunos 

autores han hecho un esfuerzo por sistematizarlas, 

determinando distintos niveles, unos prerrequisito de 

otros. Así las cosas, Howlin, Baron-Cohen y Hadwin 

(1999) (33), establecen cinco niveles de comprensión 

emocional que luego generalizan a otros estados 

mentales, denominando a éstos niveles de comprensión 

de estados informativos. El presente trabajo acude a los 

aportes de Howlin y cols. (1999), enriqueciendo esta 

mirada con las categorías conceptuales propuestas por 

Harris (1989) (34) en su modelo de formación de la 

teoría de la mente.  

Con base en lo anterior, se proponen cuatro niveles de 

categorización de las habilidades mentalistas, 

jerárquicamente inclusivos. Estos son:  

 

Nivel 1. Tomar en consideración estados mentales. 

Supone ser capaz de vivir a otros seres humanos como 

seres mentalistas y, por ende, atribuirles estados 

emocionales básicos tales como alegría, tristeza, ira, 

sorpresa o miedo.  

 

Nivel 2: Simular estados mentales. Asume que el 

individuo es capaz de personificar, es decir, de atribuir 

estados mentales a otros que no son humanos. Está 

fundamentado en la capacidad de atribuir propiedades 

ficticias a objetos, dibujos, etc. Este nivel se considera 

esencial para el despliegue del juego simbólico y, a su 

vez, para la comprensión y creación de mundos posibles 

distintos al mundo real. 

  

Nivel 3. Predecir estados mentales.  Supone la 

capacidad de anticipar los deseos, creencias o 

emociones que otro se representará, en una situación 

particular. Este nivel comporta la necesidad de 

diferenciar los estados mentales propios de los ajenos e 

integrar la información de contexto que ofrezca la 

situación, desde la perspectiva del personaje que la vive.  

 

Nivel 4. Detectar y crear situaciones que hagan uso del 

engaño táctico cooperativo. Este nivel supone la 

habilidad para sacrificar un deseo propio o la no 

expresión de un estado emocional, con el objeto de 

favorecer a otro que se halla en situación de desventaja. 

Por tanto, comporta la capacidad de detectar el estado 

mental real del personaje que se sacrifica y reconocer 

por qué actúa fingiendo un estado emocional que no 

siente, o negando su deseo.  

 

3. Método 
Sujetos, Instrumentos y Procedimiento 

La experiencia educativa se remitió a tres niños en edad 

escolar (6 y 7 años de edad), todos integrados en aulas 

regulares de dos colegios privados de la ciudad de 

Bogotá (Colombia). Dos de los niños (un varón y una 

niña) fueron diagnosticados con Síndrome de Asperger 

por un equipo terapéutico especializado en la detección 

de trastornos profundos y difusos del desarrollo. Dicho 

equipo estaba compuesto por una psicóloga, una 

terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga y una 

psicopedagoga. Como criterios diagnósticos se 

utilizaron los propuestos por el DSM-IVR, de acuerdo 

con los indicadores y adaptaciones propuestos por 

Martín Borreguero (2004) (2). El último de los niños 

(un varón) fue diagnosticado con autismo de alto 

funcionamiento, siguiendo los mismos criterios. Los tres 

sujetos fueron valorados con un conjunto de tres 

pruebas neuropsicológicas (WCST, Torre de Hanoi y el 

Stroop Test) que pretendió establecer el estado actual de 

sus capacidades de planeación y autorregulación, 

además de la escala Wechsler (1991) para la edad 

escolar (WISC-III) y las tareas creadas para evaluar los 

cuatro niveles de habilidades mentalistas descritos en el 

apartado anterior. El proceso de evaluación incluyó 6 

sesiones de hora media de duración, las cuales se 

llevaron a cabo con cada uno de los tres niños de 

manera independiente. Adicionalmente, se realizaron 

observaciones de sus procesos de intercambio social en 

contextos naturales (casa y colegio) y se analizaron dos 

videos de situaciones sociales vividas durante los 

últimos tres años, escogidos ambos por sus padres o 
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cuidadores. De cada  evaluación se escribió un informe 

detallado de los hallazgos que se tomó como base para 

diseñar los objetivos de la intervención. El área de 

psicología determinó el nivel de desarrollo de las 

habilidades mentalistas para cada niño y procedió a 

crear los relatos de ficción que buscarían impactarlas y 

cualificarlas. 

Se escogió el trabajo con este tipo de relatos, dado que 

ellos permitirían aprovechar el interés temático 

particular de cada uno de los niños diagnosticados con 

Síndrome de Asperger (aviones y minerales) y 

permitirían explorar los intereses del niño con autismo 

de alto funcionamiento, además de crear un contexto 

ficticio per-se en el que “todo sería posible”, al contrario 

de lo que ocurre en el mundo real. Para cada niño se 

diseñaron un conjunto de 24 relatos. En la totalidad de 

éstos, se adaptó un personaje de la literatura infantil que 

atravesaba por situaciones sociales de diversa índole, 

cada una de las cuales giraba en torno a uno de los 

niveles de las habilidades mentalistas descritos en el 

apartado anterior. Los relatos no tenían fin, puesto que 

éste se construía conjuntamente entre el niño y el 

terapeuta-mediador. Para cubrir el objetivo de la 

mediación, cada relato fue dividido en 6 escenas, 

posterior a las cuales se indagaba con el niño qué haría, 

sentiría o pensaría el personaje en la escena siguiente. El 

mediador, en una interacción regulada cara a cara, 

ayudaba al niño para que él mismo descubriera o 

“adivinara” lo que ocurriría enseguida. Para lograr esto 

último, se utilizaron tres niveles de mediación. En el 

primero, el niño recibía información del contexto 

general de la situación; en el segundo, se resaltaba el 

estado emocional del personaje durante la escena en 

cuestión y, en el último, el mediador sugería un posible 

curso de acción –a veces acertado, a veces no- y el niño 

valoraba su pertinencia y podía modificarlo si lo 

deseaba. Inmediatamente, se mostraba la escena y se 

constataba si la expectativa del niño se cumplía o no y 

por qué.  

  

4.  Resultados y Conclusiones 
 
Niño 1: Juan 
Juan es un niño de siete años de edad, diagnosticado en 

agosto de 2004 con Síndrome de Asperger. Su proceso 

de evaluación dejó entrever un interés obsesivo por el 

funcionamiento de los aviones, la historia de su creación 

y las distintas partes que los componen. Es un 

conocedor experto de diversos modelos y fabricantes, 

además de dominar con extrema perfección el nombre 

de numerosas aerolíneas y los países a los que 

transportan mercancías y pasajeros. Al evaluar su 

desempeño verbal y manipulativo, se observó una 

discrepancia de más de 12 puntos entre la escala verbal 

del WISC-III y la manipulativa, siendo excepcional su 

desempeño en la primera, especialmente en vocabulario, 

dígitos y aritmética. En las interacciones en contextos 

naturales, se observaron rituales complejos como seguir 

con el dedo el borde de todas las mesas y sillas previo a 

ubicarse en la suya en el salón de clases, la necesidad de 

ocupar siempre el mismo puesto en el autobús y el 

mismo lugar en la fila antes de entrar al aula. En el 

colegio y en el vecindario no tiene amigos y en los 

recreos prefiere recortar modelos de aviones o visitar la 

sala de internet para bajar información sobre el mismo 

tema. A lo largo del proceso de evaluación, reportó en 

varias ocasiones “aversión hacia las actividades lúdicas, 

pues son muy infantiles”.  

En la valoración de las habilidades mentalistas, Juan 

resolvió satisfactoriamente las tareas que valoraban el 

primer nivel, tomar en consideración estados mentales. 

En los siguientes niveles, evidenció dificultades 

importantes para separar su propio estado de creencia 

del estado del otro. Por lo regular, imponía sus deseos o 

emociones a los personajes u omitía información de 

contexto importante para realizar una adecuada 

atribución intencional a los protagonistas de las 

historietas. En algunos casos, le costaba considerar el 

estado mental de los personajes y se remitía sólo a 

describir sus acciones, probablemente porque sólo 

consideraba información aislada del contexto, sin lograr 

integrarla con las expectativas de quienes 

protagonizaban las historias. En la historieta de Felipe y 

el yo-yo nuevo, perteneciente al nivel de predicción de 

estados mentales, Juan fue capaz de identificar lo que 

hizo Susanita después de que Felipe le enseñó su regalo 

de navidad (“le dejó ver su triciclo nuevo, el que sus 

papás le regalaron para navidad”), no obstante, no 

consiguió atribuirle el estado emocional apropiado 

cuando él se dio cuenta que sólo tenía un yo-yo y 

Susanita había recibido un triciclo. Juan dijo lo 

siguiente: “Felipe se sentirá bien, pues ya le ha 

mostrado a Susanita qué le regalaron de navidad”.  

Los relatos de ficción giraron, principalmente, en torno 

a los niveles 3 y 4 de las habilidades mentalistas. 

Gracias al ejercicio de mediación, Juan consiguió 

comprender que podían existir otros mundos “en la 

imaginación de las personas” y que los protagonistas de 

los mismos no tenían que existir, además, en el mundo 

real e, incluso, podían creer o desear cosas diferentes a 

lo que él o la terapeuta pensaban o deseaban. Así 

mismo, consiguió comprender que no siempre los 

deseos se cumplen o las creencias se convierten en 

hechos y, por tanto, los protagonistas de los relatos 

pueden sentirse bien pensando que su deseo se hará 

realidad, o mal creyendo que no recibirán el regalo que 

querían o la fiesta que anhelaban, independientemente 

de los hechos.  

Los avances en la comprensión de falsas creencias 

ayudaron a Juan a desarrollar conductas cooperativas en 

el aula (preguntar a su profesora cómo se sentía el día 

que comentó a la clase que su madre estaba gravemente 

enferma, o pedir ayuda a un adulto cuando una 

compañera de su clase se cayó de los columpios en el 

patio de recreo). Aunque aún no ha logrado establecer 

relaciones sociales con iguales, se considera que se ha 

despertado en él un mayor interés por los intercambios 

sociales y ya se muestra interesado por compartir el 
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mundo mental de otros y emprender acciones que 

favorezcan su bienestar.   

  

Niño 2: María 
María es una niña de siete años de edad. En enero de 

2005 fue diagnosticada con Síndrome de Asperger. 

Desde los cuatro años mostró un interés particular por 

los minerales y los compuestos químicos y ahora ya 

domina con enorme precisión la tabla periódica de los 

elementos. Su desempeño en el subescala de 

vocabulario del WISC-III es sorprendente (puntaje 

estándar de 16/10), así como en información (puntaje 

estándar de 18/10). Por el contrario, su desempeño 

manipulativo es relativamente pobre, evidenciando 

dificultades en la integración de información 

visoespacial. En la evaluación de habilidades 

mentalistas, María superó con fluencia las tareas que 

valoraban tomar en consideración estados mentales. Al 

contrario de Juan, la niña mostró mayor facilidad para 

considerar el punto de vista de otro y diferenciarlo del 

propio, por lo menos en lo referente a la representación 

de un objeto que es observado por ella y otro más, desde 

distintos puntos de ubicación espacial. 

Aún así, su comprensión y atribución de estados de 

creencia y de deseo se observó comprometida. 

Siguiendo el mismo patrón de Juan, María evidenció 

dificultades para considerar la posibilidad de que 

alguien tuviera información distinta a la suya sobre una 

situación particular y, por ende, una creencia diferente. 

Sus habilidades de predicción de estados mentales 

fueron mediadas enteramente a través de relatos de 

ficción, consiguiendo una adecuada toma de perspectiva 

y cualificando los procesos de integración de la 

información de contexto, a partir del uso de los niveles 

de mediación previamente descritos. María consiguió 

comprender que dos personajes no necesariamente 

poseen la misma información sobre una situación dada, 

pues cada uno puede ver o enterarse de cosas diferentes, 

aún ambos estén en la misma habitación, rodeados de 

los mismos objetos. A partir de este logro, la niña logró 

comprender que su creencia podía diferir de la de otros, 

en función de la información que cada uno tuviera. Así 

mismo, logró entender que las creencias y los deseos no 

siempre se convierten en hechos; a veces son sólo “los 

sueños del alguien”. En función de esto último, varía 

considerablemente el estado emocional de una persona 

que puede cumplir sus sueños y una que no.  

En virtud de los logros anteriores, María consiguió 

comprender el comportamiento de otros niños y 

comenzar a interesarse por la necesidad de establecer 

relaciones sociales, aún carezca de habilidades para 

configurar vínculos estables y duraderos en el tiempo.  

  

Niño 3: Raúl 
Raúl es un pequeño de seis años de edad. En enero de 

2005 fue diagnosticado con autismo de alto 

funcionamiento. Su desempeño lingüístico se mostró 

disminuido hasta los cuatro de edad, especialmente por 

una marcada ecolalia que aún prevalece en el uso de las 

fórmulas de cortesía (repite las que usa su interlocutor). 

Raúl habla en tercera persona y, al contrario de Juan y 

María, muestra un desempeño sobresaliente en tareas de 

índole manipulativo y que no suponen el uso de 

habilidades lingüísticas. Resuelve la totalidad de los 

modelos con cubos del WISC-III y arma rompecabezas 

de distinta complejidad, incluidos algunos de más de 50 

fichas. Evidencia algunos manerismos motores y sus 

juegos se remiten a la construcción de torres de distinta 

altura que organiza con todo tipo de objetos (cubos, 

bloques lógicos, copas de plástico, palos de paleta, etc). 

En los niveles de habilidades mentalistas, Raúl resuelve 

sólo algunos subniveles de tomar en consideración. 

Para este niño, resultó particularmente difícil que dos 

personas pudieran percibir un mismo objeto de maneras 

distintas, dependiendo de su ubicación en el espacio en 

relación con el objeto. Las mediaciones se enfocaron, 

básicamente, hacia la comprensión de que una misma 

situación vivenciada por dos sujetos, uno en desventaja 

en relación con el otro por alguna limitación per-se 

(ceguera, los ojos vendados, etc), genera percepciones 

distintas, pues ambas personas no pueden ver lo mismo. 

Una vez logrado esto, se consiguió que Raúl 

comprendiera que todos poseemos perspectivas 

diferentes de los objetos, puesto que, en algún 

momento, todos vivimos ciertas situaciones como las 

experimenta quien está limitado: no podemos ver lo que 

otros sí perciben o viceversa.  

De la experiencia anterior, se concluye que las 

mediaciones que hacen uso de relatos de ficción 

elaboradas sobre niveles concretos del procesamiento 

mentalista, facilitan el avance hacia la comprensión de 

falsas creencias en los estudios de caso abordados, de lo 

que puede extrapolarse que el uso de mundos ficticios 

empodera a los niños con Síndrome de Asperger y 

autismo para relacionarse socialmente con otros, 

compartir estados intersubjetivos y, así, comenzar a 

construir un mundo diferente, un mundo con los demás. 

Se espera que estos hallazgos contribuyan a generar 

mejores intervenciones educativas con poblaciones 

excepcionales y rescaten el valor preponderante de los 

intercambios sociales regulados en el uso y 

fortalecimiento de todos los procesos psicológicos 

superiores.  
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Resumo  
Este trabalho pretende apresentar  o estado do 

desenvolvimento de um sistema, que por meio de 

sensores de uso em engenharia venha  a analisar e 

quantificar os mínimos  movimentos fidedignos de um 

grupo de indivíduos com deficiência motora e ou 

sensorial, e assim obtendo um sinal, que depois de 

tratado por um microcontrolador,  se torne funcional ao 

menor movimento do individuo, vindo o sistema a ser 

utilizado o mesmo substituirá integralmente um mouse. 

Este sistema ira prover aos profissionais de terapia, 

recursos para a avaliação de movimentos fidedignos, 

alem de servir como meio de  interação com programas 

de computadores no âmbito profissional, 

entretenimento, e de comunicação aos pacientes que 

possam dele beneficiar-se.  

 

1. Introdução 
As inúmeras dificuldades dos profissionais da 

reabilitação em avaliar e identificar movimentos 

fidedignos e funcionais, nos casos severamente 

comprometidos motor e sensorial sob seus cuidados e a 

grande dificuldade destes  indivíduos em interagir com 

programas de computadores desenvolvidos para auxiliá-

los no âmbito profissional, entretenimento, e de 

comunicação  nos incentivou a procurar  soluções  para 

estes problemas. 

São vários os processos históricos e paradigmas que 

levaram à reformulação de idéias e busca de novas 

práticas no trato com indivíduos deficientes. Considera-

se hoje em dia o desmonte dos fatores de exclusão e 

conseqüente inclusão social do deficiente, ou seja a  

viabilização da participação social e a qualidade de vida 

funcional desses indivíduos, dentro de seus limites e 

respeitando as diferenças e dificuldades que os 

caracterizam. 

A Tecnologia Assistiva, também chamada de 

Tecnologia de Auxílio, vem de encontro à esses 

objetivos inclusivos. Hoje, a busca de ferramentas para 

minimizar  as dificuldades do indivíduo na qualidade de 

suas ações mais fundamentais como, a comunicação, 

aprendizagem e escrita, são prioridades dentro do 

conceito de inclusão. 

A inclusão digital, amplamente discutida como 

viabilizador e ou facilitador da vida do indivíduo na 

sociedade, também se refere ao deficiente, na medida 

em que caracteriza um importante recurso facilitador em 

auxílio às suas dificuldades físicas e às suas 

necessidades pessoais e sociais. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 

apresenta o projeto, explanando o hardware e software 

em desenvolvimento. A seção 3 descreve os casos de 

estudos em que o sistema esta sendo idealizado. A seção 

4 conclui o trabalho, seguido de  bibliográficas.  

 

2. O Projeto 
Nosso projeto fazendo uso de sensores da área de 

engenharia com capacidade para medir grandezas físicas 

como pressão, aceleração e vibração bem como medir a 

intensidade do som ou da luz infravermelha. E 

colocando estes sensores intimamente acoplados a um 

movimento fidedigno tênue de um individuo deficiente, 

obtenha um sinal que após ser filtrado e reconhecido, 

possa expressar a intenção de um movimento deste 

deficiente. A partir desta informação nosso sistema 

colocara no protocolo de comunicação entre mouse e 

PC este dado e assim nosso individuo deficiente pode 

atuar em programas de computadores controlados  por 

mouse. 

Para podermos alcançar nosso objetivo e termos um 

produto de custo relativamente baixo, e eficiência 

elevada,  após estudos optamos pelo uso de um 

microcontrolador da família PIC (18f452) que já contem  

vários periféricos que nos facilitará e também nos trará 

agilidade no desenvolvimento do projeto, bem como na 

criação de um produto bem compacto. 

Este microcontrolador está responsável por: 1- Fazer a 

aquisição dos diferentes sensores ligados a ele e aos 

portadores de deficiência, através dos seus leitores e 

conversores de AD. 2- Filtrar estes sinais retirando 

ruídos elétricos existentes.3- Reconhecer estes sinais 

como a verdadeira expressão de um movimento 

fidedigno e não um espasmo muscular. 4- Retirar 

também sinais obtidos de movimento agregado aos 

movimentos fidedignos. 5- Compor o protocolo de 

comunicação entre um PC e um mouse com as 

intenções de movimentos dos indivíduos deficientes. 6- 

Transmitir para o Drive (RS232 ou USB) o frame de 

comunicação com as informações de posicionamento do 

cursor do mouse.7- Ler através de sua porta serial as 

informações vindas de um mouse que possa estar sendo 

usado por um auxiliar ou terapeuta.  
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Fig. 1. Protótipo do sistema. 

 

Após termo estudado diverso casos de indivíduos 

portadores de deficiência, nos aspectos de suas 

funcionalidades, seus movimentos fidedignos, seus 

desenvolvimentos e destrezas,  o interesse para o uso de 

programas de computadores, e também analisado, os 

sensores que existem ao nosso alcance para medir as 

grandezas físicas que estes indivíduos interferem, 

chegamos a um numero de 10 casos. 

Estes casos estão usando sensores de baixa pressão para 

o trato do sopro e do sugar, sensores de movimento de 2 

eixos para movimentos de membros inferiores e 

superiores, tríade (sensor de movimento de 3 eixos) para 

o monitoramento do movimento da cabeça. Sensor 

infravermelho para medir o movimento do olho, 

microfones para medir  a  intensidade e os diferentes 

sons emitidos pelos deficientes.  

Esta sendo necessária a criação de dispositivos que 

agregue intimamente os sensores escolhidos aos 

portadores de deficiência, sem que com isso venha a 

agredi-los ou prejudicá-los, porem mantenha a 

instabilidade mecânica dos dispositivos e assim 

obtenhamos um perfeito sinal com repetitividade. 

 

 
Fig. 2. Dispositivo de fixação da tríade. 

 

 
Fig. 3. Dispositivo para o sopro e o sugar e para a força de 

preensão. 

 
Por meio de software que está rodando dentro do 

microcontrolador estamos retirando os ruídos vindo dos 

sensores e também identificando se o sinal obtido é 

mesmo referente a um movimento fidedigno. 

Este software tem que ser capaz de se ajustar a 

diferentes deficientes bem como a diferentes sensores, 

 também requerendo o mínimo de necessidade de 

ajustes para cada caso e assim tornar o nosso sistema  de 

uso universal.      

 

 
Fig.4 . Imagem de sinal sem tratamento e a pois tratamento. 

 
Este software tem também um modulo  que implementa 

o protocolo de comunicação de um mouse com um PC,  

este coloca no frame de comunicação as variáveis de 

controle do mouse, o qual o nosso deficiente esteja apto 

a controlar, alem de analisar se pela entrada da porta 

serial do microcontrolador esteja vindo controles de um 

mouse que esteja sendo usado pelo terapeuta ou outro 

individuo, com o intuito de complementar o controle do 

nosso deficiente no uso do  mouse que estará ligado ao 

PC. 

 

 

 

 

CO-60



3. Cenário de Estudos de Casos 
Hoje já temos nossos casos escolhidos que são: 

6 crianças com seqüela de encefalopatia crônica não 

progressiva da infância (Paralisia Cerebral) , sendo:  

-2 com tônus espástico grave, tetraplegia e afasia 

crônicas, as mesmas apresentando bom controle de 

cabeça e de movimentos oculares, alem do controle da 

mastigação e do sopro. 

-2 com tônus instável variando entre a hipertonia e 

hipotonia, tetraplegia  do tipo atetóide, com movimento 

involuntários lentos e em espiral, presentes nas 

extremidades dificultando coordenação motora e 

preensão, ambos com grande limitação na fala 

apresentando sons guturais difíceis de compreensão. 

-2 crianças com tônus baixo (hipotonia) sendo uma 

delas coreico, ou seja, com movimentos involuntários, 

amplos presentes nas raízes dos membros, ombro e 

quadril, o que a impede de adquirir algumas posturas  

alem de apresentar dificuldade de controle de cabeça, 

2 adultos com seqüela de lesão  medular em nível c4 e 

c5, tetraplegia espática, sendo um deles com graves 

deformidades, sem controle de cabeça e afasia crônica e 

tendo o outro fala fluentemente porem sem nenhuma 

possibilidade de controle de cabeça. 

Todos os sujeitos da pesquisa têm bom cognitivo, sendo 

que as crianças apresentam limitações devido à 

impossibilidade de experiências práticas e motoras. 

 

Estamos implementando  testes e a escolhas de sensores 

que se aplique  melhor a cada caso, este trabalho requer 

um certo tempo pois necessitamos que o deficiente 

esteja adaptado ao dispositivo que cantem o sensor, e 

assim possamos determinar e também fazer uso do 

sensor correto. 

Temos também já  o nosso 1º protótipo em 

funcionamento. Que está nos dando a possibilidade de 

testar o software residente, em especial o modulo  de 

comunicação e o de reconhecimento de padrões.Este 

software esta sendo escrito em C para 

microcontroladores e assim nos da a possibilidade de 

fazermos modificações quando necessário. 

Testes de confiabilidade e segurança tem sido aplicado 

em todo o processo de desenvolvimento. 

 

4. Conclusão 
Nosso sistema tem como função principal substituir 

integralmente um mouse convencional de uso em PC 

por um sistema inteligente que facilite o deficiente a 

interagir com programas de computadores. 

Os deficientes estarão sendo monitorados nos seus 

diversos movimentos fidedigueno , e estes serão usados 

para controlar o cursor. também temos um mouse 

convencional ligado ao sistema para que possamos dar 

auxilio ao nosso deficiente. 

Por intermédio do software o deficiente poderá colocar 

como padrão um movimento que venha a controlar certa 

função do mouse, assim o sistema reconhecera só este 

movimento, com estas características gravadas como 

sendo um movimento intencional com o objetivo de 

controlar uma função do mouse. Deste modo outro 

deficiente ao gravar as características de seus 

movimentos fidedigueno também poderá usar o sistema.    

Ate o presente momento este trabalho tem se mostrado 

promissor em referencias aos nossos  objetivos. 

Hoje temos um protótipo em uso e apresentando boa 

resposta. Temos também uma primeira versão do 

software residente que tem nos dado à possibilidade de 

trabalharmos com a aquisição dos dados e uma simples 

comunicação. 

Analises detalhadas dos resultados  do uso deste sistema 

bem como os resultados obtidos juntos os portadores de 

deficiência serão objeto de um trabalho futuro. 
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Resumo  
Compreender o Autismo é o primeiro passo para um 

processo de inclusão real. O Autismo como qualquer 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID) 

manifesta déficits em três áreas: interação social, 

comunicação e comportamento. A inclusão como 

fenômeno ganhou forças nas últimas décadas, mas 

incluir crianças com autismo numa classe regular pode 

ser uma decisão errada, se não forem observadas 

algumas necessidades dessa criança e um preparo 

adequado da escola, professores e colegas. O processo 

pode ser mais complexo do que imaginamos, e as 

tecnologias da informação e comunicação podem 

auxiliar fomentando um processo de inclusão gradativa, 

controlada e eficiente. Antes de incluir, precisamos 

pensar em desenvolver e nesse sentido o uso das TIC 

podem auxiliar permitindo que através de uma 

mediação tecnológica pessoas com autismo 

desenvolvam processos de interação social, condição 

fundamental para qualquer processo de 

desenvolvimento e inclusão real. Neste artigo 

apresentaremos os critérios e estratégias para uma 

mediação tecnológica em sujeitos com autismo 

resultado de 3 anos de pesquisa. 

 

1. Autismo 
Oliver Sacks [1] afirma que para descrever o autismo 

precisamos nos converter em "antropólogos em Marte" 

de forma a desvendar o seu mundo, muitas vezes 

impenetrável Para Hobson[2], o motivo pela dificuldade 

que temos em explicar como são as pessoas com 

autismo reside no fato de ter que explicar como é o 

relacionamento com uma pessoa autista, pois, até certo 

ponto é “[...] um ser estranho que se movimenta num 

plano diferente de existência, [...] uma pessoa com a 

qual não podemos conectar” (p. 16).  

Porém não devemos imaginar que sujeitos com autismo 

têm apenas déficits nas relações interpessoais, pois 

apresentam também deficiências cognitivas 

generalizadas entre as quais inclui-se déficit na 

simbolização e representação.  

O Autismo é uma síndrome que pertence aos 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID) e se  

manifesta em três áreas: interação social, comunicação e 

comportamento. Estudos recentes indicam que seu 

índice de incidência podria ser maior que o afirmado em 

décadas passadas quando se acreditava que a incidência 

correspondia a 4/10.000 nascimentos. Segundo 

NASH[3] poderia ser cinco vezes mais comum que a 

Síndrome de Down e três vezes mais comum que o 

diabetes, chegando a ser 1 em cada 175 nascimentos.  

Por outro lado, 75% das pessoas com autismo sofrem 

também de defasagens cognitivas [4][5] e de acordo 

com Cuxart[6], entre 25 e 30% de sujeitos com autismo 

apresentam algum transtorno associado como cegueira, 

surdez, esclerose tuberosa, neurofibromatose e 

epilepsia. Em geral, os sujeitos com autismo, que não 

tem defasagem cognitiva são denominados de alto grau 

de desenvolvimento [7]. 

O que talvez chame mais a atenção na síndrome, é que 

essas defasagens sociais afetivas e cognitivas, não se 

apresentam uniformemente em todos os processos 

cognitivos. Por exemplo, em geral, sujeitos com autismo 

têm um ótimo desempenho em funções perceptivas 

visuais e espaciais, como quebra-cabeças, mas 

apresentam dificuldades se nesse processo perceptivo é 

requerido compreender o significado de uma situação, 

como, por exemplo, compreender uma seqüência de 

imagens que constituem uma historia [2][4]. Isso se 

deve de acordo com Peeters [4] ao fato que os sujeitos 

com autismo tem um estilo cognitivo diferente "[...] eles 

sentem, ouvem e vêem, mas seu cérebro administra 

estas informações de maneira peculiar (por este motivo 

a definição do autismo no DSM IV é relacionada com 

desajustes qualitativos na comunicação e interação 

social)" (p. 9). 

Para Hobson[2] esse estilo cognitivo é derivada da 

limitação ou deficiência na capacidade de ter um 

“sentido da relação pessoal” e de experimentar essa 

relação, ou dito de outra forma, de criar um significado 

para a interação social e conseqüentemente participar da 

mesma. Evidentemente, isto traz dificuldades inerentes 

à generalização de conhecimento a partir da imitação 

que diferentemente da imitação do desenvolvimento 

normal que é criativa e ativa, no autismo parece ser 

"engessada" como uma cópia exata [8]. Também 

percebe-se que na atenção conjunta, sujeitos com 

autismo raramente compartilham a atenção do parceiro 
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ou mesmo do adulto sobre algum objeto ou evento 

particular "... crianças autistas têm em geral pouca ou 

nenhuma estratégia para compartilhar a atenção com 

os outros" ([8], p.18).  

Resumindo, independente de qual teoria ou 

interpretação do autismo seja considerada, todos 

concordam que, as pessoas com autismo pensam e 

falam de forma atípica e podem originar-se de 

dificuldades em dar significado às percepções e relações 

com o meio social e cultural, , "[...] eles estão 

orientados para o mundo de uma maneira diferente, sua 

posição está ancorada ao particular, eles não 

vasculham o mundo para semelhanças e diferenças, não 

agrupam suas percepções."([4], p.103). Peeters [4] 

apresenta dados de um estudo sobre os gestos utilizados 

por crianças com autismo, normais e deficientes 

mentais, a partir de três categorias: gestos dêiticos, 

instrumentais e expressivos. Enquanto as crianças 

normais e com deficiência mental utilizam todos os 

tipos de gestos, as crianças com autismo usam somente 

gestos dêiticos e instrumentais, não usando gestos para 

comunicar emoções. Desta forma,  desenvolvem 

padrões de comunicação próprios e inusuais. Para 

Jordan e Powell [8] as condições necessárias e 

suficientes para que a comunicação ocorra são: 

existência de algo para comunicar; meio para a 

comunicação (linguagem de algum tipo); razão para 

comunicar. Sujeitos com autismo, falham em pelo 

menos um dos três critérios. Por esse motivo,  sistemas 

de comunicação alternativa podem auxiliar os sujeitos 

com autismo para desenvolver uma comunicação 

significativa [8]. 

Um outro déficit presente no autismo, é na 

simbolização. A capacidade de simbolizar pode estar 

relacionada com o conceito de símbolo e 

consequentemente com a linguagem [7][2][4][8]. Ter 

uma concepção ou representação de um objeto significa 

desenvolver um modelo. Para desenvolver um modelo 

algumas funções cognitivas são necessárias, primeiro 

uma capacidade de percepção do todo e não das partes 

isoladas, e posteriormente, uma capacidade de abstrair 

os detalhes menos relevantes daqueles que desejamos 

que o modelo ou o símbolo apresente, portanto, é 

necessária uma percepção da totalidade e abstração ec 

apacidade de utilizar símbolos de representação. No 

autismo, como mencionamos acima, esta capacidade de 

simbolização encontra-se afetada, para Sigmans e 

Capps[7] este déficit poderia estar associado aos 

problemas lingüísticos apresentados na síndrome.  

 

No presente artigo apresentamos uma metodologia de 

mediação tecnológica, derivada de uma pesquisa de 

campo que visou promover a comunicação e a interação 

social de pessoas com autismo. 

 

2. Inclusão Digital como mecanismo 
para a desenvolvimento 

A inclusão é um processo que ganhou força nas últimas 

décadas como forma de re-incorporar pessoas na 

sociedade. Mas como afirma Beyer([9], p.28) “A 

primeira condição para a educação inclusiva não custa 

dinheiro:ela exige uma nova forma de pensar”. Na 

opinião de Beyer[9] é necessário projetar um currículo 

diferenciado que promova a aprendizagem comum sem 

deixar de lado as necessidades especiais. Isso significa 

um currículo flexível  no qual seja possível estabelecer 

níveis de ajudas diferenciadas de acordo com a 

potencialidade de cada aluno. Beyer[9] considera que 

deveria ser possível nessa flexibilização curricular, não 

somente ter  uma avlaiação individual, mas também 

poder estabelecer didática e métodos individuais, assim 

como uma ajuda pedagógica ajustada às possibilidades e 

necessidades do aluno e que denomina de “princípio da 

ajuda diferenciada na aprendizagem”(p.30). Voltando à 

questão do autismo, a inclusão dessas crianças deve ter 

presente os déficits de ordem comportamental, 

cognitivo e comunicativo. Incluir crianças com autismo 

numa classe regular pode ser uma decisão errada, se não 

são observadas algumas necessidades dessa criança e 

um preparo adequado da escola, dos professores e 

colegas que irão conviver com ela. É errôneo imaginar 

que no caso do autismo, a incorporação do sujeito numa 

classe regular será o início da solução. O processo pode 

ser mais complexo do que imaginamos num princípio, e, 

neste caso o uso da tecnologia pode auxiliar ao permitir 

que através de uma mediação tecnológica pessoas com 

autismo aprendam padrões sociais e comunicativos, 

assim como iniciem o processo de interação social 

mediada pela tecnologia e desta forma, fomentar um 

processo de inclusão gradativo, controlado e realmente 

eficiente [10]. A seguir apresentamos os principais 

conceitos teóricos que nortearam a pesquisa sobre a 

possibilidade da mediação tecnológica e os dados 

colhidos numa pesquisa que foi desenvolvida com 4 

sujeitos acompanhados ao longo de dois anos. 

Baseados nos pressupostos sócio-históricos 

consideramos que o desenvolvimento cognitivo pode ser 

entendido como a transformação dos processos 

psicológicos elementares para processos psicológicos 

superiores (PPS). Essa “transformação” ocorre, segundo 

Vygotsky [11] na interação social e através da utilização 

de instrumentos e símbolos culturalmente determinados, 

particularmente através do uso da linguagem. Para Diaz 

et alli[12] essa “transformação” pode ser estudada 

através do estudo da auto-regulação, pois esta seria o 

denominador comum a todos os PPS, “[...] a capacidade 

de auto-regulação é, sem dúvida, um acontecimento 

maior do desenvolvimentos que significa uma 

transformação radical nos saberes cognitivos e sociais 

da criança” (p. 154).  Os PPS, de acordo com estes 

autores, podem ser identificados por quatro 

características básicas: são auto-regulados, sua origem é 

social, são conscientes e mediados através do uso de 

instrumentos e símbolos de mediação.  

A capacidade de auto-regulação não é somente 

originada na interação social, mas é uma capacidade que 

deve ser promovida e desenvolvida através de 

estratégias específicas nas interações entre sujeitos mais 
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experientes e menos experientes (ações mediadoras). 

Assim, para fins de observação/análise dessas ações 

mediadoras no desenvolvimento de processos 

cognitivos utilizou-se como indicador o 

acompanhamento do processo de regulação até a auto-

regulação (internalização), entendido como o processo 

no qual o sujeito começa a participar de uma ação 

mediadora com maior controle por parte do mediador, 

até a internalização propriamente dita que culmina na 

autonomia/auto-regulação do sujeito.  

Partindo, portanto, da ação mediadora procuramos 

indícios de regulação/internalização e dessa forma 

estudamos o processo de desenvolvimento e apropriação 

presentes ao longo das interações. Para isso, nos 

embasamos no trabalho de Diaz et alli [12], e o 

adaptamos com dimensões e outras categorias 

decorrentes desta pesquisa e das pesquisas 

desenvolvidas no NIEE [13]. Para fins de análise 

podemos dividir o processo de internalização em três 

processos: controle, autocontrole e auto-regulação. 

Sendo que a internalização propriamente dita acontece 

entre os estágios de autocontrole e auto-regulação, como 

indicado na figura 32. 

No estudo original de Diaz et alli [12] as categorias 

foram obtidas a partir de pesquisas empíricas que 

envolveram a observação de mães e crianças na 

resolução de uma tarefa específica, e centraram-se em 

duas categorias principais: autocontrole e auto-

regulação. Porém, consideramos importante no nosso 

estudo incluir a categoria de controle, pois nem todos os 

nossos sujeitos poderiam partir do autocontrole, e, 

portanto precisávamos critérios para estudar as três 

etapas. Esta foi a primeira adaptação que realizamos ao 

modelo citado, também incluímos duas dimensões de 

análise (direto e indireto) para cada categoria, com a 

finalidade de melhorar o processo de acompanhamento 

(ver figura abaixo) 

 

 
Figura 1.Esquema Geral de Investigação 

 

O Controle é  realizado pelo sujeito mais experiente e 

portanto é externo ao sujeito aprendiz. Pode ser: Direto 

através de ordens, diretivas, perguntas diretivas e  
Indireto, através de perguntas perceptivas, perguntas 

conceituais, gratificações, renuncia direta, 
confirmação passiva, afastamento físico.   
O Autocontrole é a realização, por parte do sujeito, de 

uma ação esperada obedecendo a um tutor internalizado 

[12]. Ou seja, a figura do sujeito mais experiente que era 

real e externo no processo anterior, agora é interna, mas 

ainda existe como um outro sujeito. Como no caso 

anterior, pode ser Direto, através da manipulação de 

instrumentos de mediação. E pode assumir três 

dimensões diferentes: imitação direta, modelo, fala 
dirigida ao sujeito mais experiente (mediador). No 

Autocontrole Indireto encontramos produções verbais 

dirigidas ao próprio sujeito. Por último, na Auto-
regulação, o plano de ação é totalmente concebido pelo 

sujeito que se converte no seu próprio tutor, "[...] é a 

capacidade que a criança tem de projetar e 

supervisionar seu comportamento desde seu interior e 

adaptá-la de acordo com as mudanças do meio." ([12], 

p.156-157).  

A diferenciação central entre autocontrole e auto-

regulação não passa pela internalização das ordens e 

diretivas do tutor, mas na capacidade emergente de 

planejar e definir objetivos próprios organizando 

funcionalmente sua conduta para os mesmos e 

adaptando-a de acordo com o contexto. Assim, a auto-

regulação supõe o autocontrole e o supera 

qualitativamente. As capacidades de auto-regulação se 

desenvolvem dentro do contexto da interação social. 

Segundo Diaz et alli [12] seria pela auto-regulação que 

o conceito vygotskiano de internalização poderia ser 

constatado [11] 

 

3. Estudo de Caso 
A questão de pesquisa foi verificar se pessoas com 

autismo poderiam mostrar níveis de auto-regulação e se 

caso não tivessem seria possível através de uma 

mediação com um sujeito mais experiente e através da 

utilização de TICS promover a apropriação de 

estratégias que visem a auto-regulação. 

No nosso estudo procuramos abranger todo o “espectro 

autista” e por isso foram selecionados 4 sujeitos com 

autismo em níveis diferenciados, do leve ao moderado, 

todos do sexo masculino com faixa etária variando entre 

15 e 28 anos. O nível linguístico foi importante na 

escolha, todos os sujeitos partiam de uma oralização 

mínima necessária para as mediações e dois eram 

alfabetizados e dois não. Cada sujeito foi acompanhado 

em sessões semanais de 2 horas ao longo de três anos. 

Para análise e interpretação dos dados partimos dos 

pressupostos téoricos apresentados em dois níveis: 

macro, foi orientada para o contexto sócio-cultural das 

ações e centrou-se principalmente na interação social do 

grupo. No nível micro, orientou-se ao âmbito de açoes 

dos indivíduos acompanhando a apropriação dos 

instrumentos e signos pelos sujeitos em interação e 

focando nos processos de mediação. Este processo 

duplo de análise permitiu abordar o fenômeno em dois 

planos: interpessoal e intrapessoal. No presente artigo 

apresentamos uma breve síntese dos resultados da 

análise micro. A análise do processo de apropriação das 

TICs por sujeitos com autismo, foi abordada como um 

processo integrado sem distinção de processos 

cognitivos envolvidos, centrados apenas na forma como 
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o sujeito se apropria dos instrumentos e signos de 

mediação. Evidentemente que este enfoque, está 

embasado na perspectiva vygotskyana do 

desenvolvimento do sujeito e que damos ênfase não 

somente aos mecanismos de internalização que o sujeito 

utiliza como ao papel que o mediador desempenha nesse 

processo e também o papel dos símbolos como 

ferramentas de mediação. 

Com relação às ações mediadoras, estas foram 

estruturadas e organizadas com objetivos explícitos e 

divididas em tarefas ou etapas menores com a finalidade 

de trabalhar na ZDP dos sujeitos a fim de evidenciar 

justamente o processo de apropriação de ferramentas de 

mediação. Evidentemente estas ações aconteciam 

inseridas num processo de interação social na qual 

grupos de sujeitos (dois no nosso caso) trabalhavam 

individual ou colaborativamente, mas o registro e 

acompanhamento do processo de internalização foi 

individual através de protocolos e registros em vídeo. 

 

4. Discussão e análise dos dados 
 Nas ações da mediadora para com os sujeitos, embora 

cada sujeito teve um processo de desenvolvimento 

único. No caso de A a estratégia de mediação adotada 

pela pesquisadora nas primeiras sessões foi de controle 

direto através de ordens, diretivas. Posteriormente 

passou-se ao uso de perguntas perceptivas, conceituais e 

procedimentais, indicando um controle indireto, com 

maior autonomia ao sujeito. Nas últimas sessões, a 

pesquisadora valeu-se mais da renuncia direta, 

confirmação passiva e afastamento físico. Se 

compararmos por exemplo quadro-síntese das ações 

mediadoras da pesquisadors para um dos sujeitos com o 

seguinte quadro que representa as ações do aluno em 

resposta às ações mediadoras anteriores, vemos uma 

situação semelhante: o sujeito inicia na categoria de 

controle direto, imitando, solicitando ajuda e 

paulatinamente passa para o controle direto no qual 

vale-se de perguntas orientadas, modelos e fala dirigida 

ao mediador. 

CATEGORIAS/SESSÃO 6 7 16 19 38-
39 

71 

Ordens X      

Diretivas X X X   X 

Perguntas Diretivas  X     

D 
I 
R 
E 
T 
O 

Modelo X  X   X 

Perguntas Perceptivas X X X X X  

Perguntas Conceituais  X X X X  

Perguntas Procedimentais  X X X X  

Orientações Indiretas    X   

Gratificações    X  X 

Renuncia Direta    X X X 

Confirmação Passiva    X  X 

I 
N 
D 
I 
R 
E 
T 
O Afastamento Físico    X X X 

Quadro n ° 1 –Ações Mediadoras realizadas para o sujeito A 

 

Um aspecto que chama a atenção no quadro abaixo é 

que  sujeito A não apresenta a fala  dirigida a si mesmo 

que segundo Diaz et alli [12] seria fundamental 

apresentar antes de atingir o último estágio. Mesmo 

assim o sujeito A mostra indícios claros de auto-

regulação, isto pode dever-se ao fato de A ser um 

sujeito que utiliza pouco a linguagem e que sua 

apropriação passa diretamente para uma fala interna, 

sem expressar seu pensamento com fala dirigida a si 

mesmo. Também este fato pode indicar que essa 

categoria pode mesmo não ser necessária para chegar a 

auto-regulação.   
 

 CATEGORIAS/SESSÃO 6 7 16 19 38-
39 

71 

Imitação X     X 

Respostas Verbais X X     

Solicitação de Ajuda X  X    

C. 

 

D. 

Espera de Modelo  X  X   

Respostas Verbais  X  X X  C. 
I. Perguntas Orientadas X   X X  

Modelo    X  X 

Fala dirigida ao Mediaor    X  X 

A 
 

D. Fala Auto-dirigida    ?   

A 
I. 

auto-regulação  X  X  X 

Quadro n ° 2 –Ações Mediadoras realizadas pelo sujeito A 

 

Com relação ao segundo sujeito (M) a situação é 

semelhante. Nas ações do mediador para o aluno 

podemos perceber que a estratégia adotada nas 

primeiras sessões foi uma mistura entre controle direto e 

indireto através de diretivas, modelo e perguntas 

conceituais e procedimentais. Mas, posteriormente, a 

estratégia mais utilizada foi a de perguntas perceptivas, 

embora a mediadora continuasse utilizar todas as outras 

ações correspondentes ao controle indireto. Esta 

diferença indica apesar de ter a intenção de oferecer 

maior autonomia ao aluno, em muitas ocasiões a 

mediadora teve que orientar o sujeito M com um 

controle direto. M apresenta mudanças no controle e 

autocontrole de forma que seu processo parece ir e vir 

nessas categorias, e não mostrou indícios de auto-

regulação ao longo da pesquisa, permanecendo no 

autocontrole. O terceiro sujeito A2, que apresenta um 

grau mais profundo de autismo as ações da mediadora 

também partiram do controle indireto através de 

perguntas perceptivas e procedimentais, assim como 

renuncia direta e confirmação passiva. Pode parecer 

incoerente essa estratégia justamente em sujeitos com 

autismo moderado-grave, mas estavamos tentando 

identificar os conhecimentos prévios destes alunos e 

promover a interação social através do diálogo iniciado 

pelas perguntas. Após a sessão 14 mudamos a estratégia 

utilizando uma mistura entre controle direto e indireto 

através de diretivas, modelo e perguntas perceptivas, 

conceituais e procedimentais. Esta estratégia foi 

também aplicada no sujeito M do grupo 1 com 

resultados semelhantes. A estratégia mais utilizada com 

A2 foi a de perguntas perceptivas, embora a mediadora 

continuasse utilizar outras ações correspondente ao 

controle indireto, exceto afastamento físico. O 

afastamento físico não foi utilizado com os sujeitos do 
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grupo 2 pois estes requeriam uma presença maior da 

pesquisadora para manter a atenção focada na atividade 

que estava sendo realizada. Na figura abaixo podemos 

perceber o grau de desenvolvimento que A2 apresentou 

comparando os trabalhos realizados: 

 
Figura 2 Auto-Retrato de A2 (realizado na sessão 3 e 20 

respectivamente) 

 

Com relação a M2 a estratégia adotada nas primeiras 

sessões foram de controle direto através de ordens, 

diretivas e posteriormente de controle indireto através 

de perguntas perceptivas e conceituais, assim como 

gratificações. Destacamos que esta estratégia misturada 

foi utilizada pela pesquisadora para iniciar a interação 

com M2 que é um sujeito com autismo grave que não 

permite a aproximação e não interage com pessoas que 

não conhece. Ao mesmo tempo a pesquisadora estava 

tentando identificar os conhecimentos prévios deste 

sujeito e promover a interação social através do diálogo 

iniciado pelas perguntas. essa estratégia de mistura entre 

controle direto e indireto manteve-se ao longo da 

pesquisa, a diferença dos outros sujeitos. Como nos 

casos anteriores, o uso de perguntas perceptivas, 

conceituais e procedimentais  foram as mais utilizadas 

como estratégia. M2, manteve-se no controle direto e 

indireto, com uso de respostas verbais ecolálicas e 

poucos indícios de autocontrole, não atingindo a 

autoregulação. Gostaríamos de destacar que embora o 

sujeito M2 foi o sujeito com o que enfrentamos mais 

dificuldade ao longo da pesquisa, com um processo 

extremamente lento, e com muitos retrocessos. Hoje M2 

mostra-se disposto a trabalhar, e sorri de vez em quando 

olhando lateralmente para a pesquisadora, em algumas 

raras oportunidades M2 bate palma e disse “to feliz”, 

trabalha com autonomia, liga e desliga computador, 

escolhe jogos, entra na internet e principalmente aceita 

aproximação de outras pessoas e aceita trabalhar com 

colegas. Mas precisa de muito apóio, seu processo de 

alfabetização está mais evidente, mas ainda incipiente. 

Num mundo alfabetizado como é o computador, 

sentimos que M2 poderia se desenvolver mais se sua 

escrita e leitura estivessem desenvolvidas.  

Gostaríamos destacar que nesta etapa de coleta pudemos 

ampliar e melhorar as categorias relativas ao processo 

de mediação identificadas inicialmente por Diaz et alli 

[12]. A nova configuração, com as categorias adicionais 

encontradas na pesquisa mostra que o processo de 

apropriação pode ser representado pelo mapa conceitual 

apresentado na figura 3: 

 
Figura 3 – Mapa Conceitual das Categorias de 

Mediação Identificadas 

 

 

5. Desenvolvimento e inclusão “dois 
lados da mesma moeda”? 

Quando iniciamos a nossa pesquisa pretendiamos  

verificar como as pessoas com autismo poderiam 

mostrar níveis de auto-regulação e se seria possível 

através de uma mediação com um sujeito mais 

experiente e através da utilização de TICS promover a 

apropriação de estratégias que visem a auto-regulação, 

sem uma preocupação maior com a inclusão. Só que 

como consequência da pesquisa nossos sujeitos 

aumentaram seu nível de interação social e alguns 

puderam iniciar um processo de inclusão em escolas. 

Como vimos acima, todos os sujeitos da pesquisa 

aumentaram seus níveis de autonomia, alguns atingiram 

a auto-regulação e outros ficaram no autocontrole 

indireto. Os resultados parecem confirmar que o 

processo de desenvolvimento do sujeito acontece, como 

previsto por Vygotsky[11], numa espiral ascendente, 

iniciando no processo interpessoal (interação social) e 

passando para o intrapessoal, sendo que essa passagem 

não é linear, pois se apresentam inúmeros avanços e 

recuos até a própria auto-regulação. Mas principalmente 

vimos, que após um trabalho intensivo com a mediadora 

e um grupo reduzido de colegas (em geral nas sessões 

encontravam-se presente 5 ou 6 sujeitos, além das 

mediadoras) percebemos que o processo de interação 

social e de comunicação foi desenvolvendo e na medida 

que o processo de interação social melhorava também o 

aluno atingia melhores níveis de autonomia. Ambos 

processos desenvolvimento cognitivo e interação social 

se influenciam mutuamente, exatamente como 

Vygtosky [11] previa no início do século passado. 

 Assim, pensando no processo de inclusão proposto no 

começo deste artigo podemos afirmar,  que a inclusão 

de sujeitos com autismo em classes regulares seria 

possível se mantivessem o foco no desenvolvimento do 

sujeito, ou seja tanto desenvolvimento quanto inclusão 

são processos interdependentes e podem acontecer se:  
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• As classes contassem com um número 

reduzido de alunos (entre 6 e 12 alunos); 

• A professora-mediadora conhecer a síndrome e 

os sujeitos a serem incluidos detalhadamente; 

• Toda a mediação passa pela linguagem e 

portanto, esta deve ser desenvolvida ao 

máximo, tanto na fala, quanto na escrita e 

principalmente nos aspectos de pragmática da 

linguagem; 

• Os instrumentos de mediação, especialmente as 

TICs mostraram -se eficientes no apoio ao 

processo de autocontrole dos sujeitos; 

• Estabelecer uma rotina de aula enfatizando o 

individual primeiramente e o social apenas 

com a mediadora e um ou dois alunos e na qual 

as estratégais apresentadas acima fossem 

utilizadas constantemente; 

• O processo social-individual-social deve iniciar 

com mais ênfase no individual, para apoiar o 

desenvolvimento, mas gradativamente deve ser 

aumentado o social na medida que o sujeito 

apresentar indícios de auto-regulação nas suas 

ações; 

• Manter um sistema de bi-docência, com um 

mediador especialmente preparado para 

trabalhar com o sujeito com autismo; 

• O ideal seria não ter outro sujeito com 

necessidades especiais na mesma classe 

regular; 

• Realizar um acompanhamento/avaliação 

constante e diário do aluno 

• Ter uma grande integração família e ecola; 

 

Finalmente, gostaríamos de destacar que o uso do 

computador e em especial de ambientes digitais de 

aprendizagem acompanhado de estratégias de mediação 

adequadas e adaptadas aos sujeitos mostraram 

relevantes e importantes no desenvolvimento cognitivo 

e na promoção da interação social de sujeitos com 

autismo levando em consideração o grau de autismo e 

as próprias características pessoais dos sujeitos[10]. 

Principalmente porque os ambientes digitais premitiram 

modelar níveis de complexidade controláveis de forma 

que a mediadora pudesse ajustar o uso desse ambiente à 

ZDP de cada sujeito. Em segundo lugar, e como 

conseqüência do anterior, esses ambientes são 

suficientemente complexos como para que as pessoas 

que interagem com eles precisem realizar níveis de 

abstração diferenciados (interação sujeito-computador, 

interação sujeito-computador-sujeito) levando a criar 

modelos mentais. É claro que os modelos mentais 

representacionais de uma interação homem-máquina são 

infinitamente mais simples que os modelos mentais 

necessários para compreender uma relação homem-

homem, mas, o computador pode ser o primeiro passo 

no desenvolvimento de modelos mais complexos [10].  
Por outro lado, devemos destacar que a mera inserção 

da tecnologia não é suficiente para promover essas 

mudanças. As estratégias desenvolvidas no âmbito dos 

ambientes digitais de aprendizagem foram tão 

relevantes como a própria tecnologia, lembrando que:  

“...precisamos pensar estratégias que promovam o 

desenvolvimento e a inclusão social de pessoas com 

autismo sistematicamente marginalizadas da sociedade, 

porém essas estratégias devem ser cuidadosamente 

adaptadas para evitar uma simples transposição do 

digital para o presencial, pois, não podemos esquecer 

que como definimos no início do nosso trabalho o 

ambiente digital de aprendizagem é constituído pelos 

elementos tecnológicos, os humanos e os 

metodológicos, incluindo todo o contexto sócio-

histórico constituindo um todo sistêmico, e não apenas 

uma agregação de elementos que podem ser recortados 

isoladamente.”([10], p.305). 
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Resumo 
Este trabalho apresenta o contexto, finalidade e 

aplicações principais do DTB – Digital Talking Book, 

sob a ótica da acessibilidade para a inclusão digital de 

pessoas com deficiência. Este texto resume e comenta o 

Consórcio DAISY e a norma ANSI/NISO Z39.86:2002 

(Especificações para o Livro Digital Falado), um padrão 

norte-americano, desenvolvido pela National 

Information Standards Organization (NISO) e aprovado 

pelo American National Standard Institute (ANSI). Essa 

norma especifica o formato e conteúdo do que constitui 

um DTB ou LDF (Livro Digital Falado): um conjunto 

de arquivos eletrônicos projetados para apresentar a 

informação ao usuário por meios alternativos e de 

maneira a tornar materiais impressos acessíveis e 

navegáveis por pessoas com deficiência visual ou 

dificuldades de manuseio ou de leitura. A proposta das 

autoras é que deve ser obrigatória uma análise 

cuidadosa das características da população-alvo, 

contexto e recursos, antes de se adotar este ou qualquer 

padrão como norma ou referência. 

 

1. Introdução 
Este artigo resultou da participação das autoras no GT 

03 - Grupo-Tarefa “Bibliotecas e livros 

digitais/eletrônicos, da CE 04 – Comissão de Estudos 

“Acessibilidade para a Inclusão Digital”, do CB 40 – 

Comitê Brasileiro de Acessibilidade, da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. O texto 

apresenta uma reflexão inicial na temática 

“bibliotecas/livros digitais acessíveis”. Os interessados 

podem integrar este ou outros trabalhos da CE 04 – cujo 

calendário de trabalho, avisos e informes estão 

disponíveis em http://www.fsp.usp.br/forumfsp.   

Em 1994, as principais bibliotecas mundiais de 

produção em braille acordaram em começar a trabalhar 

conjuntamente e estabelecer uma norma internacional 

para a produção de livros digitais falados e em braille. 

Este sistema, desenvolvido para deficientes visuais, com 

dificuldades de manuseio ou de leitura de material 

impresso (pessoas com printing disabilities) é 

denominado genericamente “Digital Accessible 

Information SYstem” – DAISY, e as organizações que já 

aderiram ao projeto fazem parte do Consórcio DAISY 

[1]. Criado em 1996, na Suécia, este consórcio possui os 

seguintes componentes estratégicos: 

Visão: “Que toda informação publicada seja 

disponibilizada a pessoas com dificuldades de acessar a 

informação impressa, de forma instantânea e com 

baixos custos, num formato acessível, navegável e rico 

de potencialidades.” 

Missão: “Desenvolver um padrão internacional e 

estratégias de implementação comuns, de produção, 

troca e uso de DTB, em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, com especial atenção à integração 

com as principais tecnologias, a fim de garantir o acesso 

à informação para todas as pessoas com dificuldades de 

acessar informação impressa.” 

Metas: 

- Criar e promover um padrão internacional em favor da 

navegação e estrutura de DTB; 

- Estimular e promover o estabelecimento e o 

desenvolvimento de bibliotecas digitais baseadas em 

DTB, em países desenvolvidos e em desenvolvimento; 

- Maximizar a acessibilidade e utilização de livros 

eletrônicos e de documentos multimídia para pessoas 

com dificuldades de acessar informação impressa; 

- Obter reconhecimento e adoção do padrão DAISY 

entre os principais produtores e editores de livros; 

- Estimular e promover o estabelecimento e o 

desenvolvimento de uma biblioteca digital global, que 

transcenda os limites geográficos, as diferenças de 

língua e que abrigue a diversidade cultural. 

Os primeiros países a aderirem ao Consórcio DAISY 

foram o Japão, Espanha, Reino Unido, Suíça, Holanda, 

Suécia.  

A importância do padrão ANSI/NISO Z39.86:2002 [2], 

também conhecido como DAISY 3, deve-se ao fato 

deste ser a referência para implementações cada vez 

mais comuns, de produção, troca ou uso de DTB, entre 

os países com maior experiência em padronização e 

interesse em acessibilidade. A criação deste padrão foi 

impulsionada pelo Consórcio DAISY, lançado por 

diversas bibliotecas internacionais de livros falados e 

em braille, que se outorgaram a missão de conduzir, 
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mundialmente, o processo de criação e transição dos 

livros falados do meio analógico para o digital.   

 

2. Objetivo 
Este trabalho apresenta o contexto, finalidade e 

aplicações principais do DTB – Digital Talking Book, 

sob a ótica da acessibilidade para a inclusão digital de 

pessoas com deficiência [3]. A escolha deste padrão 

como referência para publicações digitais acessíveis 

deve-se ao fato do Consórcio DAISY, antes da própria 

norma, ser considerado desde 1996 como um padrão 

mundial para criação e intercâmbio de conteúdos 

digitais. 

 

3. Método 
Levantamento de dados por meio de buscas na Internet, 

com foco no assunto “livros digitais acessíveis”.  

 

4. Resultados e Discussão 
A maioria das informações citadas provém do sítio do 

Consórcio DAISY. O texto tomado como base para a 

parte técnica deste artigo é o da norma ANSI/NISO 

Z39.86-2002: Specifications for the Digital Talking 

Book. Os resultados descritos neste texto são um resumo 

desta norma no que se refere aos objetivos,  categorias 

de arquivos que compõem um DTB e tipos de DTB 

padronizados. O subitem Discussão apresenta uma 

caracterização dos DTB padronizados, as categorias de 

arquivos que são importantes em cada um deles e suas 

funcionalidades.  

 

4.1. Formatos 
A literatura de referência [1], [2], [3], [4], [5] assinala os 

seguintes formatos de livros: livro tradicional impresso 

(papel e tinta), livro impresso em braille, livro analógico 

(fitas cassetes) e livro digital. 

A terminologia encontrada faz referência a livros 

digitais como: Livro Falado, Livro Digital, Livro 

Digitalizado, Livro Fonado, Livro Virtual, Livro 

Eletrônico, LDF (Livros Digitais Falados), DTB 

(Digital Talking Book), e-Book, Open-Book, Digital 

Braille, Digital Áudio e outros. Tais termos não são 

sinônimos e necessitam de melhores definições, para se 

identificar semelhanças e diferenças, divulgar estes 

recursos e facilitar sua utilização. 

Identificaram-se os seguintes formatos digitais, nas 

bibliotecas virtuais pesquisadas: 

- TXT ou outro tipo de arquivo de texto: abre-se o 

arquivo em editor de texto ou navegador Web, arquivo 

este que pode então ser lido com leitor de tela 

(programa usado por pessoas com deficiência visual);  

- PDF: abre-se o arquivo no Adobe Acrobat Reader e 

pode ser lido com leitor de tela; 

- HTML: abre-se o arquivo no navegador e pode ser lido 

com leitor de tela; 

- PCR, PDB, RB, TCR, LRF: são arquivos para serem 

abertos em PDA (Personal Digital Assistant); 

- MP3, AAC, WAV: arquivos de áudio. Abre-se o 

arquivo em um programa para áudio; 

- BRF: arquivo braille norte-americano, para ser lido ou 

impresso em braille. 

- DAISY: conjunto de arquivos multimídia, baseados no 

padrão DAISY. Abre-se o arquivo em um DAISY 

player (programa para ler livros produzidos em formato 

DAISY), dos vários existentes - sob licença ou de livre 

acesso. 

As bibliotecas autodenominadas virtuais ou eletrônicas, 

reúnem publicações em formato digital com acesso pela 

Web. Algumas bibliotecas tradicionais possuem em 

seus acervos, também livros em formatos digitais e em 

braille. Independentemente da forma de consulta, 

convém ressaltar que o formato digital, em si, não 

garante acessibilidade para pessoas com deficiência. 

 

4.2. DTB – Digital Talking Book 
DTB é um conjunto de arquivos eletrônicos preparados 

para apresentar a informação ao público-alvo por 

intermédio de meios alternativos, isto é: voz humana ou 

sintetizada, terminal braille ou tipos/fontes ampliados. 

Quando estes arquivos são criados e compilados como 

um DTB, ou seja, em conformidade com o padrão 

DAISY 3, eles tornam possível uma ampla variedade de 

funcionalidades, tais como:  

a) Navegação rápida e flexível;  

b) Marcação do texto (marcadores e destaques);  

c) Pesquisa por palavras-chave;  

d) Soletração de palavras sob demanda;  

e) Controle do usuário sobre a apresentação de itens 

selecionados (ex.: notas de rodapé, numeração das 

páginas).  

Tais recursos habilitam os leitores com deficiência 

visual, de destreza manual ou cognitiva, a ler/manusear 

impressos e a acessar a informação de maneira mais 

flexível e eficiente.  

O Padrão DAISY 3 é baseado em recomendações do 

W3C (World Wide Web Consortium), XML (Extensible 

Markup Language) e SMIL (Synchronized Multimedia 

Integration Language). Ambas as linguagens são 

internacionalmente reconhecidas e aceitas no meio 

tecnológico. 

Atualmente, existem ainda os seguintes tipos de 

ferramentas associados ao padrão DAISY 3: 

- programas para produção; 

- programas para leitura/audição, conhecidos como 

DAISY players ou DAISY playback; 

- dispositivos (alguns portáteis) para leitura; 

- programas de conversão de formato analógico para o 

formato DAISY 3; 

- programas validadores, que verificam a conformidade 

com o padrão DAISY 3. 

 

4.3. Composição do DTB 
Os arquivos que compõem um DTB [1], [2], [4] 

pertencem a 10 categorias, isto é: 

1. Arquivo Descritor (Package File) - é um arquivo 

XML que contém: a) um conjunto de metadados que 
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descrevem o DTB; b) uma lista dos arquivos que o 

compõem; c) a definição da ordem natural (default) de 

leitura do documento. 

2. Arquivo de Conteúdo Textual (Textual Content File) 

– é um arquivo XML que contém parte ou todo o texto 

do documento. Isso permite que dispositivos 

adequadamente configurados possam soletrar palavras 

sob demanda, realizar pesquisas por palavras-chave e 

efetuar um refinamento progressivo da navegação. Mas 

o padrão não estabelece o nível de refinamento da 

codificação deste arquivo, o que significa que, na 

prática, estas funcionalidades podem não ser 

implementadas. Estes arquivos podem também ser 

acessados diretamente por terminais braille, 

sintetizadores de voz ou softwares de ampliação de 

texto. Já existe pelo menos um software norte-

americano com a capacidade de imprimir textos em 

braille americano grau II, a partir de arquivos textuais 

do DTB. Espera-se que processos semelhantes sejam 

desenvolvidos para saída em voz sintetizada, terminal 

braille e em tipos ampliados; 

3. Arquivos de Áudio (Audio Files) - são gravações do 

documento em voz humana ou sintetizada, codificadas 

nos formatos MPEG (.aac e .mp3), RIFFWAV (.wav); 

4. Arquivos de Imagens (Image Files) - são imagens em 

arquivos jpg.png ou .svg, que serão apresentadas em 

dispositivos com saída visual; 

5. Arquivos de Sincronização (Synchronization Files) - 

são um subconjunto da “Synchronized Multimedia 

Integration Language” (SMIL) do W3C, que é uma 

aplicação XML. Os arquivos SMIL definem uma 

seqüência de eventos de mídia. Durante cada evento, 

são apresentados simultaneamente os elementos 

textuais, seus clips de áudio correspondentes e qualquer 

elemento visual adicional; 

6. Arquivo de Controle de Navegação (Navigation 

Control File) - o sistema DTB suporta duas 

modalidades de navegação: global e local. A navegação 

global é a movimentação pela estrutura do documento 

(capítulos, seções, subseções) e por outros pontos 

selecionados, tais como páginas, figuras ou notas. Esta 

navegação é efetuada através do arquivo “Navigation 

Control file for XML applications” (NCX). O NCX 

apresenta uma visão dinâmica da estrutura do 

documento, permitindo ao usuário movimentar-se nele 

em grandes passos, correspondentes as suas grandes 

divisões, ou em passos progressivamente menores, até o 

limite do detalhe do documento. Os elementos de texto, 

áudio e imagem apresentam ao usuário os títulos do 

documento; os links baseados nestes identificadores 

apontam para os locais correspondentes na apresentação 

SMIL. A navegação local, mais refinada, não é 

controlada pelo NCX, mas é habilitada pelo arquivo de 

conteúdo textual, ou do(s) arquivo(s) de sincronização , 

ou por meio de um mecanismo baseado no tempo da 

apresentação de áudio, dependendo do documento e do 

dispositivo de apresentação. 

7. Arquivo de Marcadores e Destaques 

(Bookmark/Highlight File) - o padrão Daisy 3 suporta o 

uso de marcadores e destaques estabelecidos pelo 

usuário, aos quais podem ser aplicadas notas de texto e 

de áudio; 

8. Arquivo de Recursos (Resource File) - este arquivo 

contém ou referencia diversos segmentos de texto, áudio 

clips e/ou imagens que fornecem representações 

alternativas da informação sobre a navegação; por 

exemplo, feedback sobre a localização atual do usuário 

no documento. Este recurso visa suprir as informações 

que são normalmente apresentadas por características 

tipográficas, de estruturação do conteúdo, em qualquer 

impresso; 

9. Arquivo de Distribuição de Informação (Distribution 

Information File) - dado o grande tamanho dos arquivos 

de áudio, é esperado que publicações grandes ocupem 

várias unidades de mídia. Este arquivo mapeia a 

localização de cada arquivo SMIL numa unidade de 

mídia específica; por exemplo, disco 1 de 3; 

10. Estilos de Apresentação (Presentation Styles) - a 

apresentação de um DTB por intermédio de diversos 

meios de comunicação pode ser controlada pelo uso de 

folhas de estilo apropriadas para cada meio utilizado. 

Por exemplo, em tabelas complexas, a formatação 

apropriada para uma apresentação em áudio pode ser 

muito diferente da ideal para uma leitura com 

dispositivo braille. 

 

4.4. Tipos de DTB padronizados 
Os DTB ou LDF produzidos em conformidade com o 

padrão DAISY 3 pertencem a seis tipos, que 

representam as proporções em que estão presentes seis 

arquivos-chave (categorias de arquivos 2 a 7). Porém, 

em todos os tipos de DTB, está presente o arquivo 1 - 

Arquivo Descritor - que informa o tipo do DTB no 

atributo “dtb:multimediaType”. O valor deste atributo 

para cada tipo de arquivo padronizado aparece entre 

parênteses no resumo abaixo. 

1. Somente Áudio (audioOnly) – o conteúdo integral 

do documento apresenta-se em voz gravada. O DTB não 

tem nenhuma estrutura. O arquivo de navegação (NCX) 

contém apenas o título do livro e um ponteiro para o 

primeiro arquivo de sincronização (SMIL). Os arquivos 

SMIL contém apenas elementos áudio em seqüência. 

Este tipo de DTB será representado primordialmente 

pelo legado de títulos transferidos do formato analógico 

para o digital. É impossível para o leitor navegar 

diretamente para pontos específicos dentro do DTB. 

2.   Áudio com Estrutura (audioNCX) - o conteúdo 

integral do documento apresenta-se em voz gravada. O 

arquivo NCX contém links para os elementos estruturais 

do livro e pode conter links para características tais 

como números de páginas, narrações de notas de 

rodapé, etc. Os arquivos SMIL contém apenas 

elementos áudio em seqüência. O leitor pode navegar 

diretamente apenas para itens incluídos no arquivo 

NCX.  

3.  Áudio com Estrutura e Texto Parcial (audioPartText) 

- o conteúdo total ou parcial do documento apresenta-se 

em voz gravada. O arquivo NCX contém links para os 
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elementos estruturais do livro e pode conter links para 

características como números de páginas, notas de 

rodapé. Além disso, parte do documento está presente 

como um arquivo textual.  Os segmentos incluídos neste 

arquivo devem ser escolhidos levando-se em conta: a) a 

pesquisa por palavras-chave; b) a soletração; c) o acesso 

direto ao texto (por ex., nos glossários); d) a 

performance da voz sintetizada, quando é equivalente à 

voz humana gravada (por ex., nos índices remissivos). 

Imagens podem também ser incluídas. O usuário pode 

navegar diretamente para itens do arquivo NCX, ou para 

itens identificados dentro do arquivo de conteúdo 

textual. As versões textuais dos segmentos, quando 

presentes, são sincronizadas com o áudio e com as 

imagens correspondentes, pelos arquivos SMIL. Nos 

demais segmentos os arquivos SMIL contém apenas 

elementos áudio em seqüência.  

4. Áudio com Estrutura e Texto Completo 

(audioFullText) - o conteúdo total do documento é 

apresentado em voz gravada. O arquivo NCX contém 

links para os elementos estruturais do livro e pode 

conter links para características como números de 

páginas, narrações de notas de rodapé, etc. O texto 

integral do documento apresenta-se como um arquivo 

de conteúdo textual. As imagens também podem ser 

incluídas. Texto, áudio e imagens são sincronizados nos 

arquivos SMIL. O leitor pode navegar diretamente para 

itens do arquivo NCX, ou para itens identificados dentro 

do arquivo de conteúdo textual. 

5.  Texto Completo com Estrutura e Áudio Parcial 

(textPartAudio) – o conteúdo integral do documento 

apresenta-se como arquivo de conteúdo textual e 

somente parte do documento é em voz gravada. As 

imagens podem também ser incluídas. O arquivo NCX 

contém links para os elementos estruturais do livro e 

pode conter links para características tais como números 

de páginas, narrações de notas de rodapé, etc. O usuário 

pode navegar diretamente para itens do arquivo NCX ou 

para itens identificados dentro do arquivo de texto. 

Versões textuais de um segmento, quando presentes, são 

sincronizadas com o texto e as imagens correspondentes 

nos arquivos SMIL. Nos demais segmentos os arquivos 

SMIL contém elementos de texto em seqüência, com as 

respectivas imagens sincronizadas, se houver. 

6.  Texto Completo com Estrutura mas sem Áudio 

(textNCX) - o conteúdo integral do documento 

apresenta-se como um arquivo de conteúdo textual. O 

arquivo NCX contém links para os elementos estruturais 

da publicação e pode conter links para características 

tais como números de páginas, narrações de notas de 

rodapé, etc. O usuário pode navegar diretamente para 

itens do arquivo NCX, ou para itens identificados dentro 

do arquivo de conteúdo textual. Imagens também 

podem ser incluídas. Não há arquivos de áudio. 

 
4.5. Resumo do padrão DAISY 3 

A seguir, são apresentadas diretrizes gerais, a partir 

desse esforço inicial de sistematização, que objetiva 

caracterizar os atributos deste padrão. 

Arquivos-chave / 
Tipo de DTB 
Padronizado 

2 
Tex
to 

3 
Áu
dio 

4 
Im
age
m 

5 
Sin
cro
n. 

6  
Na
veg
ar 

7 
Ma
rca
r 

1 - audioOnly N S N N N N 

2 - audioNCX N S N N S N 

3 - audioPartText S S S S S N 

4 - audioFullText S S S S S S 

5 - textPartAudio S S S S S S 

6 - textNCX S N S S S S 

Tabela 1. Relevância dos arquivos-chave em cada tipo de 

DTB, conforme a descrição das categorias de arquivos e dos 

tipos de DTB padronizados. Fonte: ANSI/NISO Z39.86:2002.  

Legenda: N = não; S = sim. 

 

Funcionalidades / 
Tipo de DTB 
Padronizado 

Ap
res
ent
açã
o 

Na
veg
açã
o 

Ma
rca
ção 

Pes
qui
sa 

Sol
etr
açã
o 

Co
ntr
ole 

1 - audioOnly N N N N N N 

2 - audioNCX N P N N N P 

3 - audioPartText P P P P P P 

4 - audioFullText S S S S S S 

5 - textPartAudio P S S S S S 

6 - textNCX P S S S S S 

Tabela 2. Funcionalidades disponíveis em cada tipo de DTB, 

conforme a descrição das funcionalidades e dos tipos de DTB 

padronizados. Fonte: ANSI/NISO Z39.86-2002. 

Legenda: N = não; S = sim; P = Parcial. 

Nota: “Apresentação”  indica a possibilidade de apresentação 

em meios alternativos. 

 

A norma Z.39.86:2002 - ou padrão DAISY 3 – define os 

formatos e conteúdo de um conjunto de arquivos 

eletrônicos que constituem um DTB, e estabelece um 

elenco definido de requisitos para dispositivos tocadores 

de DTB (DTB players). O padrão DAISY 3 utiliza 

especificações tanto conhecidas como novas.  

Por fim, reitera-se aqui o que a própria norma já o faz: 

há  informações técnicas imprescindíveis, embora não 

normativas,  que servem de apoio e referência a este 

padrão, produzidas tanto pelo Consórcio DAISY, sobre 

Player Features - Playback Device Features List,  como 

geradas pela WAI - Web Accessibility Initiative [5], do 

W3C - Worldwide Web Consortium [6]. Nesta data, 

essa documentação técnica complementar inclui as 

seguintes diretrizes:  

- WCAG (Web Content Accessibility Guidelines); 

- ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines); 

- UAAG (User Agent Accessibility Guidelines).  

 

4.6. Projetos relacionados ao DAISY 3 
Projeto DSIDTB (DAISY Software Initiative for 
Digital Talking Books) 
O Projeto DSIDTB [9] é uma iniciativa do Consórcio 

DAISY para o desenvolvimento de ferramentas em 

código aberto (open source) no Padrão DAISY. Uma 

das ferramentas em desenvolvimento é o DAISY 

Playback AMIS - Adaptive Multimedia Information 

System [9]. 
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Projeto DFA (DAISY For All) 
Este projeto [10] é um desdobramento do DAISY 

Tecnologia e tem como finalidade ser um órgão 

catalisador para gerar alianças com países em 

desenvolvimento a fim de compartilhar o conhecimento 

na sociedade da informação. Este projeto faz parte do 

WSIS - World Summit on the Information Society, 

evento regular em Genebra, Suiça. 

NIMAS (National Instructional Materials 
Accessibility Standard) 
É um padrão, subconjunto do padrão ANSI/NISO-

Z39.86:2002,  para produção e distribuição de versões 

digitais de livros e outros materiais instrucionais, para 

serem convertidos em formatos acessíveis e beneficiar 

estudantes com dificuldades de utilizar informações 

impressas. O padrão NIMAS [11] tem o aval do 

Programa de Educação Especial do Ministério de 

Educação dos EUA e é composto por: 

- NIMAS Development Center, responsável pela 

melhoria do padrão, pesquisas e avanços tecnológicos; 

- NIMAS Technical Assistance Center, fornece 

consultoria e assistência para estados, escolas, 

educadores e editoras, sobre materiais acessíveis, 

produção e distribuição. 

 

5. Conclusões 
Quem usa as especificações do padrão DAISY 3? 

Criadores de conteúdo, tais como bibliotecas que 

atendem pessoas com deficiência visual, ou editoras de 

livros. 

Quem são os usuários beneficiados por livros projetados 

em formato DAISY? Pessoas com dificuldades de 

acessar informações impressas: pessoas com deficiência 

visual, com problemas de percepção tátil ou outros, 

relacionados à leitura e/ou manuseio de impressos. 

A caracterização proposta nas duas tabelas (item 4.6)  

evidencia que quando se menciona o padrão DAISY 3 

ou a norma Z.39.86:2002, refere-se a uma grande 

diversidade de tipos de documentos, que incluem desde 

aqueles constituídos unicamente por arquivos áudio e 

sem nenhum texto, até documentos de texto e sem 

áudio; desde documentos praticamente sem estrutura, 

até documentos que possuem uma estrutura com vários 

recursos, projetada para ser customizada e funcional, 

para determinado usuário.  

Em outras palavras, nem todos os tipos de DTB 

padronizados garantem todas as funcionalidades 

desejáveis para uma publicação acessível, como 

explicitadas no item 4.2. 

Um outro aspecto também presente na norma e 

igualmente vital, é que os produtores de sistemas de 

DTB ou quaisquer de seus componentes são diretamente 

responsáveis por obter as licenças apropriadas para toda 

e qualquer tecnologia utilizada, prevista pelo padrão ou 

norma. Assim, pode haver patentes que se apliquem e 

que sejam desconhecidas pelos proponentes da norma. 

A responsabilidade será sempre do desenvolvedor ou 

produtor, em garantir que sua implementação seja legal 

e não fira nenhum direito.  

Embora iniciativas internacionais como as aqui expostas 

apontem a direção, falta muito ainda para que pessoas 

com deficiência visual ou dificuldades em manusear e 

ler impressos, tenham disponíveis  publicações em 

multiformato digital, acessível para si, para aquisição ou 

consulta em uma livraria ou biblioteca, virtual ou não. 

Atualmente, há poucas opções de publicações e 

bibliotecas virtuais acessíveis, se comparadas com as 

tradicionais. Este é um tema que deveria ser objeto de 

maior atenção por parte do setor público e privado, seja 

na educação, na cultura, seja na saúde, no trabalho. 

Como em qualquer projeto ou análise, para se avaliar, 

criticar, adotar ou desprezar este ou qualquer outro 

padrão, é necessário: 

- Conhecer o padrão ou norma: seu histórico, proposta, 

funcionalidades, requisitos, vantagens, limitações; 

- Conhecer as especificações técnicas envolvidas, desde 

a geração de documentos nesse padrão até sua 

apresentação para o usuário final; 

- Conhecer os dispositivos e softwares de apresentação 

nesse padrão, já disponíveis para o usuário final; 

- Conhecer os softwares envolvidos na produção, 

validação e conversão para esse padrão;  

- Conhecer as características e necessidades da 

população-alvo, bem como o contexto e os recursos 

com os quais se pretende adotar o padrão; 

- Ter clareza dos objetivos que se deseja alcançar, com a 

adoção integral ou parcial deste ou qualquer outro 

padrão. 

 
Referências 
[1] DAISY Consortium. Disponível em: http://www.daisy.org 

Acesso em Maio 2005. 

[2] ANSI/NISO Z39.86:2002 – Specifications for the Digital 

Talking Book. Disponível em 

http://www.niso.org/standards/resources/Z39-86-

2002.html  Acesso em Maio 2005. 

[3] Anais ATIID 2005 – III Seminário e II Oficinas 

“Acessibilidade, TI e Inclusão Digital”. Disponíveis em : 

http://ww.fsp.usp.br/acessibilidade  

[4] DTBook Theory - Theory behind the DTBook. Disponível 

em : 

http://www.daisy.org/publications/specifications/theory/dt

book/  

[5] OEBF - The Open eBook Forum Publication Structure. 

Disponível em: http://www.openebook.org  

[6] WAI - Web Accessibility Initiative.  Disponível em 

http://www.w3.org/WAI   

[7] W3C - World Wide Web Consortium. Disponível em: 

http://www.w3.org  

[8] DSIDTB. Disponível em: http://dsidtb.sourceforge.net 

Acesso em Maio 2005. 

[9] AMIS Project. Disponível em: http://www.amisproject.org  

Acesso em Maio 2005. 

[10] DFA. Disponível em: http://www.daisy-for-all.org 

Acesso em Maio 2005. 

[11] NIMAS. Disponível em: http://nimas.cast.org Acesso em 

Maio 2005. 

 

CO-73



 

CO-74



O Uso do Word Como Ferramenta Educativa em 
Alunos Com Autismo – Dois Estudos de Caso 

 
Valéria Llacer

1
, Cecilia Sabatino

2
  

 
1
 Equipe EDUCAUTISMO Teresópolis – RJ – Brasil – Tel: 21- 2644 2539. E-mail: val.llacer@terra.com.br 

2
Equipe EDUCAUTISMO  E-mail: luiscecilia@ig.com.br 

 

 

Resumo  
Autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento 

que afeta três áreas básicas do desenvolvimento 

humano: comunicação, interação social e imaginação. 

Recentes pesquisas demonstram que por causa destes 

déficits, pessoas com autismo apresentam dificuldades 

correlacionadas a teoria da mente, coerência central e 

função executiva. Logo, as pessoas com autismo 

possuem um estilo cognitivo diferente, onde o uso do 

computador aparece como ferramenta de grande ajuda 

na transformação de atividades. Como os livros 

didáticos não satisfazem adequadamente a compreensão 

e aprendizagem dos alunos com autismo, 

recomendamos a modificação dessa estrutura, 

principalmente na aprendizagem da lecto –escritura em 

autismo. O que demonstraremos é a confecção de 

“cartilhas” educativas no WORD, e o seu uso tanto 

impresso, em forma de livro,  como no computador, na 

forma de jogo educativo,  com dois jovens adolescentes 

que fazem uso do computador como ferramenta 

educativa desde os 5 anos de idade. 

 

1. Introdução 
Os Transtornos do espectro do autismo ou TEAs ou 

ainda os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento ( 

TIDs), representam uma terminologia “guarda chuva”, 

na qual o AUTISMO  faz parte, dentre outras 

síndromes, como síndrome de Asperger, síndrome de 

Rett, ou autismo não especificado. O que comparte 

esses transtornos, é o que se convencionou chamar de 

“tríade de dificuldades”, nos quesitos: interação social, 

comunicação e imaginação. Além disso compartem 

também um repertório de atividades e interesses 

repetitivo e restrito. As características citadas acima, 

variam de grau, assim como o Autismo também. Ou 

seja, temos um continuum dentro do autismo que vai de 

severo a leve, onde os indivíduos que apresentam um 

grau de comprometimento leve, também são chamados 

de “autistas de bom desempenho”, ou high functioning 

autism, em inglês. Logo, uma pessoa com autismo que 

seja de bom desempenho terá uma tríade de dificuldades 

também mais branda, sendo importante ressaltar que por 

ser um transtorno do desenvolvimento, uma mesma 

pessoa pode ter uma grande dificuldade em se 

comunicar, mas não ter por exemplo um repertório de 

atividades tão restrito. A partir deste simples exemplo 

das características em autismo, podemos prever, que 

não é fácil entender o processo cognitivo da pessoa com 

autismo. 

O autismo tem um “estilo cognitivo” (estilo cognitivo é 

a maneira que uma pessoa processa e organiza as 

informações recebidas) próprio, que exige que os 

educadores que trabalham com pessoas com autismo 

saibam transformar atividades, que ao nossos olhos 

podem parecer simples ou fáceis, mas que são 

extremamente complicadas para a pessoa com autismo. 

Isso por conta do déficit em imaginação e comunicação 

( que vai prejudicar também ao processo de percepção). 

Isto porque em autismo vamos encontrar déficits em três 

teorias psicobiológicas:  

� Teoria da Mente 

�  Função Executiva 

�  Coerência Central 

De acordo com Stuss [1] e colegas,  a busca de 

marcadores biológicos associados aos deficits de 

comunicação, interação social e imaginação encontrados 

nestas teorias, provavelmente estão localizados nos 

lóbulos frontais do cérebro. Podemos notar que 

indivíduos com lesão nesta parte do cérebro, apresentam 

dificuldades em teoria da mente ( TOM), função 

executiva e coerência central. 

Definições: 

• Teoria da Mente: no sentido literal, é a capacidade 

de reconhecer estados mentais, sentimentos, 

intenções, “ ler o pensamento do outro” 

• Função Executiva: é o meio cognitivo usado para 

descrever comportamentos que são analisados e 

processados nos lóbulos frontais( Luria, [2] ; 

Ozonoff, [3]). Tem sido definido como o modo ou a 

habilidade em manter uma apropriada estrutura de 

resolução de problemas para atingir futuros 

objetivos. Comportamentos da função executiva 

incluem: planejamento, controle de impulsos, 

inibiçao de preponderantes, porém incorretas 

respostas, organização de ambientes, buscas, e 

flexibilidade de pensamento e ação. 

 

•  Pessoas com autismo frequentemente aparentam 

rigidez e inflexibilidade de pensamento, se estressam 

com mudanças mínimas, dificuldade em solucionar 

problemas. Pessoas com autismo guardam um 

volume imenso de informação e aparentemente não 
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sabem dar função ou significado a todo esse 

conhecimento armazenado... ( Ozonoff, idem). 

• Coerência Central – ligada aos deficits sociais e 

emocionais. 

 

Peeters[4]  descreve um “ estilo cognitivo inflexível” da 

pessoa com autismo, que significa: “ a dificuldade que 

as pessoas com autismo têm em interpretar e entender o 

que elas observam”. 

Já que a pessoa com autismo “ processa” as informações 

que recebe de maneira distinta, cabe a nós, pais e 

educadores, o papel de tradutores. 

Como então, o computador pode ajudar a pessoa com 

autismo? 

1. O uso do computador na educação da pessoa 

com autismo( independente da idade, grau de 

comprometimento e se é verbal ou não), vem a 

ser mais uma ferramenta educativa para 

tornar mais atrativa a aprendizagem das 

nossas crianças. 

2. Se pensarmos que atualmente estamos todos de 

alguma maneira dependentes da informática, 

nada mais óbvio que tornar o computador uma 

ferramenta auxiliar na ed. Especial, e por 

consequência no Autismo. 

Vantagens do computador  na educação da pessoa 

com autismo: 

• Reproduz um ambiente organizado 

• Chama a atenção de maneira alegre, 

sem causar desconforto ( grande parte das 

pessoas com autismo tem alguma 

alteração sensorial – ou para mais ou 

para menos) 

• Respostas previsíveis 

• Organização visual 

• Ensino / abordagem 1:1 

O uso do computador no autismo é comprovadamente 

de grande valor para a COMUNICAÇÃO, um dos 

déficits centrais no autismo. 

Existe um consenso em 3 ajudas básicas do uso do 

computador em autismo. 

• Melhora das habilidades de comunicação, 

compreensão e escrita 

• Melhora cognitiva 

• Ajuda na coordenação – motora ( Montoya) [5]. 

 

Ainda de aordo com Murray[6] e Ribeiro[7] destacam-se 

ainda alguns pontos importantes que tornam a educação 

da pessoa com autismo e o uso do computador parceiros 

com vantajosos: 

• Desenvolver/ compartilhar – foco de interesse 

• Aprender a esperar a vez 

• Interação social 

• Aumento da concentração nas atividades, que pode 

ser aumentada gradualmente 

• Motivação para a escrita 

• Pode motivar o indivíduo com autismo a mostrar/ 

dividir suas aquisições de conhecimento. 

• Motivação para a fala 

• Motivação para a leitura 

• Entender causa e efeito 

• Motivar reflexão 

• Auto – conhecimento, auto – estima, e otimismo 

• Revelar o sentimento de orgulho 

 

2. Dois Estudos de Caso: Vinícius e Mateus 
Vinícius  e Mateus são dois adolescentes com autismo 

moderado que fazem uso do computador como 

ferramenta educativa desde os 5 anos de idade. Ambos 

utilizam o computador como um meio para 

aprendizagem, comunicação e diversão.  

Para os dois rapazes, o computador foi peça chave na 

educação, já que tanto Mateus como Vinícius 

aprenderam a ler e escrever com o auxilio de jogos 

educativos, além de tornarem o computador um parceiro 

em momentos tanto de lazer como de estudo. Tanto um 

como outro são capazes desde pequenos de 

instalar/desinstalar programas, acesso a internet e 

principalmente o uso das ferramentas do Office ( 

Microsoft). Genialidade? Não. Apenas como visto 

anteriormente, o computador é previsível, existe um 

princípio, um meio e um fim, onde os meninos se 

sentem a vontade e seguros. 

 

 
Fig.1. Cartilha de interpretação. 

 

Aproveitando esta facilidade de ambos, começou-se a 

desenvolver um trabalho onde o uso de livros 

tradicionais( que se mostraram inadequados para o uso 

educativo de ambos) fossem transformados.  

Utilizando o WORD [8], fizemos “cartilhas”, onde o 

ensino de disciplinas básicas como português e 

matemática, entre outras, se tornou bem claro e 

objetivo, como deve ser para a melhor compreensão da 

pessoa com autismo.  
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Fig.2.  Resposta e cópia. 

 

As cartilhas seguem um padrão de princípios  ABA 

(Applied Behavior Analysis) e TEAACH (tratamento e 

educação para a pessoa com autismo e /ou outras 

desordens da comunicação). 

Além do uso como “cartilhas educativas” após a 

impressão e encadernação das mesmas, podemos 

também utilizar no próprio computador, como o que 

chamamos de “software cartilha”, utilizando os recursos 

do WORD.  

 

 
Fig.3. Ditado.  

 

Para Vinícius e Mateus, o uso das cartilhas se mostrou 

amplamente efetivo, e o uso da repetição e do que 

chamamos “discrete trial” em ABA, onde cada 

conhecimento que se deseja que a pessoa aprenda é 

fracionado para sua melhor compreensão, em conjunto 

com a clareza e objetividade, e principalmente o uso de 

figuras, tornando a aprendizagem adequada para 

pensadores visuais, como são as pessoas com autismo, 

torna o uso das cartilhas recomendável a educação das 

pessoas com autismo, conforme estamos observando 

através da procura por pais e profissionais deste nosso 

criativo e efetivo processo de educação de pessoas com 

autismo. 

 

 
Fig. 4. Profissões e múltipla escolha. 

 

 
Fig. 5. Matemática – conjunto. 
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Resumo 
A Internet possibilita que as pessoas com necessidades 

especiais tenham um diferencial no seu aprendizado, um 

avanço na sua capacitação e na sua qualidade de vida. 

Porém, dificuldades de acesso ao computador tornam 

estas pessoas excluídas digitalmente, principalmente 

pela ausência de softwares dedicados. Assim sendo, 

neste trabalho foram desenvolvidas interfaces para 

facilitar aos tetraplégicos a navegação na Internet, 

“bate-papo” em chats e troca de e-mails. Para isso, foi 

implementado um novo sistema de digitação que exige 

menos movimentação e clicks, bem como bancos de 

dados de palavras, de frases, de URLs visitadas, de 

contatos e de compromissos para evitar a digitação 

repetitiva. Com isso, os tetraplégicos poderão prolongar 

o tempo de utilização do computador para digitação de 

texto e navegação na Internet, auxiliando a sua inclusão 

digital e social. 

 

1. Introdução 
A Internet possibilita um diferencial no aprendizado e 

um avanço na capacitação e na qualidade de vida para 

um grande número de pessoas, principalmente para 

aquelas com necessidades especiais [1]. 

Possibilita a estas pessoas “acessar um conjunto imenso 

de fontes de formação e informação, estabelecer 

contatos e trocar informações, encontrar formas 

alternativas de lazer e de divertimento, aumentar as suas 

relações de amizade, em suma, construir uma vida com 

significado” [2].  

Para concretizar estas possibilidades, os portadores de 

necessidades especiais podem utilizar mouse [3] - [6] e 

teclado virtual em conjunto com os softwares de edição 

de textos, de correio eletrônico e de navegação na 

Internet disponíveis comercialmente.  

Entretanto, a edição de mensagens, de URLs e de e-

mails utilizando o teclado virtual é muito lenta e 

cansativa [5], porque o teclado virtual assim como os 

softwares existentes não foram projetados 

especificamente para pessoas com limitações severas de 

movimento. 

Os teclados virtuais existentes [7] se baseiam em vários 

botões pequenos organizados lado a lado como no 

layout do teclado convencional, forçando a pessoa com 

necessidades especiais a movimentar o cursor ao longo 

de toda a sua extensão em busca da tecla desejada. 

Como os mouses virtuais deslocam o cursor utilizando 

os movimentos preservados da cabeça, das 

sobrancelhas, da língua, etc., a movimentação excessiva 

pode causar fadiga rapidamente. Além disso, a maioria 

dos teclados virtuais não possui nenhum recurso de 

formatação, nem capacidade de trabalhar com arquivos, 

ou seja, todo o trabalho da digitação é perdido, salvo 

aqueles que enviam o texto digitado para um editor de 

textos. 

Assim sendo, no presente trabalho foram desenvolvidas 

interfaces para facilitar o acesso do tetraplégico à 

Internet, às salas de bate-papo e ao envio e  recebimento 

de e-mails.  

 

2. Materiais e Métodos 
Os algoritmos e interfaces que compõem o programa 

foram implementados utilizando o ambiente de 

programação Delphi versão 6.0. 

As interfaces para navegação na Internet e correio 

eletrônico foram elaboradas utilizando o sistema de 

edição de textos implementado anteriormente [8] em 

conjunto com bancos de dados elaborados 

especificamente para armazenar as páginas visitadas 

(URLs) e os contatos de e-mail. 

Na interface do correio eletrônico, além dos 

componentes do sistema de edição e daqueles para 

acesso aos bancos de dados, também foram inseridas  

caixas de texto para digitação do nome do destinatário e 

do assunto, botões para anexação de arquivos, envio e 

leitura de mensagens. 

O pressionamento do botão Ler e-mail permite a 

verificação da caixa de entrada. Para isso foi elaborada 

uma outra interface onde são exibidos as mensagens e 

os arquivos anexados, que podem ser salvos em 

C:\Editor\Anexos. 

A anexação de arquivos é similar a dos servidores de e-

mails convencionais e os endereços dos destinatários 

são armazenados no banco de dados automaticamente 

quando enviados pela primeira vez. Além disso, é 

possível editar o perfil de cada um, como nome, 

endereço, cidade, data de nascimento, etc. 

Na interface de acesso a Internet, além dos componentes 

do sistema de edição e daqueles para acesso aos bancos 

de dados,  foram inseridos um componente WebBrowser 

para a exibição das páginas, uma caixa de texto para a 

digitação do endereço da Internet, o botão Ir para abrir a 

página do endereço especificado, e os botões Voltar, 
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Avançar, Parar, Atualizar e Home para manipulação das 

páginas.  

Os endereços das páginas acessadas são armazenados 

automaticamente no banco de dados de URLs e exibidos 

no canto superior direito da interface. Eles podem ser 

classificados como humor, jogos, educacionais, chat, 

entre outros, bem como ser ordenados conforme a 

quantidade de acessos, agilizando a sua seleção 

posteriormente. 

A conversação em Chats foi implementada alterando o 

destino dos caracteres editados para o componente 

WebBrowser assim que a página de  “bate papo” é 

carregada. O sistema edição envia o código ASCII das 

letras, números ou caracteres especiais para onde o 

cursor está ativo. Este método foi utilizado por que o 

navegador de Internet funciona como se fosse uma 

aplicação externa. O envio do código ASCII foi 

implementado por comandos em C suportados pelo 

Delphi. 

O desempenho do programa foi comparado ao do 

teclado virtual do Windows®. Para isso, foi mensurado 

o tempo gasto, a movimentação (quantidade de pixels 

em x,y) e o número de clicks efetuados durante o acesso 

a alguns sites da Internet, a edição de mensagens e o 

envio de e-mails realizados por 3 voluntários não 

tetraplégicos. 

Para realização dos testes de performance, os 

voluntários utilizaram inicialmente mouse e, em 

seguida, um dispositivo de acesso ao computador 

desenvolvido por [6] especificamente para pessoas 

portadoras de limitações motoras. No dispositivo de 

acesso, movimentação do cursor é realizada com os 

movimentos preservados da cabeça enquanto o click  é  

acionado através da inflação da bochecha. 

 

3. Resultados e Discussões 
As Figuras 1 a 4 ilustram as interfaces implementadas 

para acesso a Internet e correio eletrônico. 

 

 

 

Fig. 1. Navegador de Internet. 

 

Fig. 2. Interface para classificação de URLs. 

 

 

Fig. 3.  interface para envio de e-mails. 

 

 

Fig. 4. Interface para visualização de e-mails recebidos. 

 

 

As Figuras 5 a 7 apresentam gráficos referentes aos 

testes de desempenho do programa (ED) em relação ao 

teclado virtual do Windows® (TV) para navegação na 

internet e as  Figuras 8 a 10 mostram os gráficos 

referentes aos testes de desempenho durante a edição de 

mensagens de 20 e 80 palavras. 
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Fig. 5. Desempenho do programa referente à movimentação 

do cursor nas coordenadas x,y durante edição das URLs. 

 

 

 

Fig. 6. Desempenho do programa referente ao número de 

clicks efetuados durante edição das URLs. 

 

 

 

Fig. 7. Desempenho do programa referente ao tempo 

despendido na edição das URLs. 

 

 

Fig. 8. Movimentação do cursor realizada pelos 3 voluntários 

na digitação de 80 palavras. 

 

 

 

Fig. 9. Número de clicks efetuados pelos 3 voluntários na 

digitação de 80 palavras. 

 

 

 

Fig. 10. Tempo despendido pelos 3 voluntários na edição das 

mensagens de 80 palavras. 
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Os gráficos das Figuras 5 a 7 mostram que o programa 

desenvolvido é 4 vezes mais rápido que o teclado virtual 

para edição de URLs, exigindo em média 2 vezes menos 

movimentações e 7 vezes menos clicks. 

A movimentação foi reduzida com o auxílio do sistema 

de edição de caracteres, que permite a escolha de 

qualquer caracter mantendo o cursor posicionado sobre 

um único botão. O número de clicks e o tempo 

despendido foram reduzidos devido (1) aos bancos de 

dados de palavras, frases e URLs, que evitaram a 

digitação repetitiva, e (2) à velocidade de apresentação 

dos caracteres no sistema de edição, que pode ser 

configurada conforme habilidade do usuário.  

A redução do número de clicks está associada também à 

organização das URLs no banco de dados de URLs. 

Estas podem ser retornadas por ordem alfabética, pelas 

mais acessadas ou por categorias como humor, jogos, 

educacionais, chat, música, esporte e outros. Assim 

sendo, a variações de tempo, clicks e movimentações 

que ocorreram entre as digitações das URLs nas Figuras 

5 a 7 estão associadas à forma em que estavam 

organizadas, isto é, em ordem alfabética. Por exemplo, 

como o site do Yahoo inicia-se com a letra Y, sua URL 

foi retornada no fim da lista de URLs. 

Além disso, o tempo decorrido entre o início da 

apresentação das letras e a seleção da letra desejada, 

através do click, atua como um período de repouso entre 

um movimento e outro, contribuindo para minimizar a 

fadiga. 

Nos gráficos das Figuras 8 a 10 observa-se que o 

programa desenvolvido também apresentou um melhor 

desempenho que o teclado virtual durante a edição de 

uma mensagem com 80 palavras. Por exemplo, o 

voluntário V1 conseguiu uma redução de 62 % na 

movimentação do cursor, de 72 % no número de clicks 

efetuados e de 37 % no tempo despendido durante a 

edição da mensagem.  

O desempenho do programa será mais ou menos 

acentuado de acordo com a habilidade do usuário 

conforme ilustram os gráficos da Figura 8 a 10. 

Além disso, quanto maior a palavra, menor o esforço do 

usuário para editá-la, pois o banco de palavras e de 

frases completa a digitação do usuário. 

 

4. Conclusões 
Os testes de funcionalidade do programa foram 

satisfatórios. O acesso à Internet e o correio eletrônico 

funcionaram como esperado.  

O sistema de edição de caracteres associado aos bancos 

de dados de palavras, frases, URLs e contatos reduziram 

consideravelmente a movimentação do cursor e o 

número de clicks efetuados nos testes propostos. Os 

bancos de dados evitaram a digitação repetitiva e 

agilizando a edição de mensagens e URLs. 

Se o usuário tiver um bom domínio do dispositivo de 

acesso ao computador e do programa, ele pode 

aumentar a velocidade de alteração dos caracteres e 

também controlar a aceleração para que a velocidade 

aumente gradativamente.  

Com este programa os tetraplégicos poderão ocupar  o 

tempo e a mente navegando na Internet em busca de 

assuntos de interesse, batendo papo nos Chats e 

trocando mensagens através do e-mail. Isto elevará a 

auto-estima e a vontade de viver dessas pessoas. 
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Resumen 
La red COGAIN es una Red de Excelencia (Network of 

Excellence). Pertenece a la actuación e-Inclusion del 

IST (Information Society Technologies) del VI 

Programa Marco de la Unión Europea que pretende 

desarrollar sistemas inteligentes que potencien la 

participación en la sociedad de personas con 

discapacidades y les permitan incrementar su 

autonomía. La red enfoca sus esfuerzos en mejorar la 

calidad de vida de personas afectadas por desórdenes 

motores como la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) 

o parálisis cerebrales, entre otras. Las tecnologías 

promovidas por la red ayudan a estos grupos a 

comunicarse mediante sus capacidades activas 

compensando en cierta manera aquellas que se 

deterioran por causa de la enfermedad. Se pretende que 

los usuarios de las tecnologías desarrolladas en la red 

consigan cierto grado de comfort en la comunicación 

basada en la mirada, es decir utilizar la vista como 

forma de comunicación con su entorno. 

 

1. ¿Qué es la Red COGAIN? 
La red COGAIN es un consorcio de grupos de 

investigación europeos que aúna los esfuerzos de 

expertos en el campo de comunicación e interacción 

mediante la mirada. Esta red es una Red de Excelencia o 

Network of Excellence (NoE) que pertenece a la línea e-

Inclusion dentro de IST (Information Society 

Technologies) del VI Programa Marco de la Unión 

Europea [1]. 

El VI Programa Marco propone una serie de líneas de 

actuación enmarcadas en siete áreas temáticas que van 

desde la biotecnología hasta las tecnologías de 

desarrollo sostenible. Una de estas áreas es la de 

Tecnologías de la Sociedad de la Información (IST) en 

la cual se engloba la red COGAIN. 

Las Redes de Excelencia son un tipo de actuación 

particular dentro del VI Programa Marco que busca 

integrar conocimientos sobre una temática específica 

para crear un liderazgo sobre el campo en Europa y 

convertirlo en una potencia a nivel mundial. En este 

sentido la Unión Europea provee fondos para estructurar 

y articular herramientas de gestión e integración de 

estos grupos, facilitar su movilidad y transferencia de 

conocimientos. Esta transferencia se realiza mediante 

documentos entregables públicos, workshops, campos 

de trabajo y diversas reuniones específicas sobre un 

tema o fines organizativos. 

 

2. Objetivos y Expectativas de Resultados 
Los sistemas de eye tracking (seguimiento de la mirada) 

actuales, permiten al usuario generar texto o controlar 

algún tipo de dispositivo mediante un ordenador 

utilizando la posición de la mirada en la pantalla como 

input al sistema. Este tipo de mecanismo por una parte 

permite a personas con nula capacidad de comunicación 

interactuar con su entorno y por otra aumentar y 

potenciar la comunicación de otros sujetos cuyas 

capacidades se han visto mermadas. Estos sistemas 

dotan de cierta “independencia” a sus usuarios pudiendo 

prescindir de la ayuda del cuidador para muchas 

actividades. Son varios los obstáculos que han impedido 

que este tipo de tecnología goce de mayor aceptación en 

la sociedad: 

• El alto coste de los equipos de eye tracking. 

• Limitaciones que obligan a que ciertas aplicaciones 

controladas visualmente sólo puedan funcionar en 

sistemas dedicados 

• El complejo funcionamiento y puesta en marcha de 

algunos sistemas que requiere un alto grado de 

conocimiento. 

El consorcio COGAIN está formado por equipos de 

investigación y empresas del sector que han unido sus 

esfuerzos en un compromiso común: potenciar la 

calidad de vida de personas con discapacidades.  

Es un proyecto de cinco años que comenzó en 

septiembre de 2004 en Finlandia y está dotado de 2.9 

millones de euros. Existen más de 100 investigadores en 

el grupo. Mediante la integración de conocimientos la 

red desarrollará nuevas tecnologías y sistemas, mejorará 
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las técnicas existentes y facilitará la implementación de 

estos sistemas como herramientas de comunicación 

diaria. 

El proyecto pretende hacer públicos los resultados de 

investigación y las soluciones comerciales obtenidas a 

la comunidad de usuarios, pequeñas y medianas 

empresas, organizaciones locales y gobiernos.  

El éxito de todo resultado y solución propuesta se 

asegura mediante la implicación directa de varias 

comunidades de usuarios en la red. COGAIN cree 

firmemente que las tecnologías asistivas resultan más 

satisfactorias cuando producen aplicaciones que por una 

parte potencian las capacidades del usuario pero por otra 

son fáciles y agradables de utilizar. 

Uno de los objetivos principales de la red es que esta 

tecnología sirva para más usuarios y de manera más 

efectiva. Las pautas establecidas para llevar esto a cabo 

se resumen a continuación. 

En cuanto al hardware: 

• Probar el máximo número de sistemas de eye 

tracking posibles. 

• Informar a los desarrolladores del sistema sobre la 

efectividad de su tecnología a la hora de cubrir las 

necesidades de los usuarios reales y potenciales. 

• Hacer observaciones y sugerencias sobre 

modificaciones que podrían mejorar la efectividad 

y la accesibilidad del sistema para otros usuarios. 

En cuanto al software: 

• Permitir diferentes métodos de acceso por voz 

combinados etc. y múltiples modos de trabajo. 

• Ampliar el software existente controlado 

visualmente. 

• Adaptar el software para hacer la comunicación 

más efectiva mediante símbolos por ejemplo. 

• Poder configurar la apariencia en cuanto a colores y 

estilos a gusto del usuario. 

• Como herramienta de comunicación debería 

permitir la configuración de la conversión a voz. 

• Diseñar software multi-lenguaje. 

En cuanto a la seguridad y funcionamiento: 

• Se recomienda utilizar equipamiento que cumpla la 

legalidad en cuanto a seguridad en iluminación 

infrarroja. 

• Cuando un sujeto prueba por primera vez un 

sistema se recomienda que se acompañe de un 

especialista que colabore en el posicionamiento del 

usuario, por ejemplo un fisioterapeuta. 

 

3. Organización 
Las organizaciones miembro de la red COGAIN se 

muestran a continuación en la tabla siguiente. 

 

 

 

Miembros País 

University of Tampere (Coordinador) Finlandia 

IT University of Copenhagen Dinamarca 

Bispebjerg Hospital Dinamarca 

Danish Centre for Assistive 

Technology 

Dinamarca 

Risoe National Laboratory Dinamarca 

Danmarks Tekniske Universitet Dinamarca 

Technische Universitaet Dresden Alemania 

Universitaet Koblenz-Landau Alemania 

Universität zu Lübeck Alemania 

Hewlett Packard Italiana Italia 

Politecnico di Torino Italia 

Siauliu Universitetas Lituania 

Tobii Technology Tobii Suecia 

ACE Centre Advisory Trust Ltd Gran Bretaña 

The Chancellor, Masters and Scholars 

of the University of Cambridge 

Gran Bretaña 

Loughborough University Gran Bretaña 

De Montfort University Gran Bretaña 

Tokyo Institute of Technology Japon 

Universitaet Zuerich Suiza 

Czech Technical University of Prague República 

Checa 

Sahlgrenska University Hospital Suecia 

Universidad Pública de Navarra España 
Tabla 1. Miembros de la red COGAIN. 

 

Además de estos grupos la red implica dos comisiones 

externas, la comisión de comunidades de usuarios y la 

comisión consultiva industrial. Las dos funcionan como 

órganos consultivos cuyas decisiones afectarán sobre 

todo a temas como la practicidad, diseminación y la 

posible comercialización de los resultados de 

investigación.  

Hasta ahora la carga de trabajo de la red se ha dividido 

en varios paquetes de trabajo (WP).  

WP1: Mantenimiento del consorcio. Su objetivo es 

esencial ya que trata de diseminar los objetivos y los 

resultados de la red a través del portal web y asegurar el 

funcionamiento del consorcio. 

WP2: Estandarización. La falta de estándares en esta 

tecnología es uno de los caballos de batalla más 

importantes de esta industria sobre todo desde el punto 

de vista del usuario. Este grupo de trabajo tratará de 

diseñar y fijar estandares a diferentes niveles hardware y 

software.  

WP3: Implicación de los usuarios. La red tiene a los 

usuarios finales de esta tecnología en el centro de su 

trabajo. Este grupo de trabajo trata de asegurar que el 

trabajo desarrollado realmente sea útil y cubra 

necesidades reales de usuarios reales, implicando a 

asociaciones de usuarios a todos los niveles. 
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WP4: Desarrollo de aplicaciones. Su principal objetivo 

es desarrollar sistemas de eye typing para diferentes 

lenguajes y diferentes sistemas. 

WP5: Desarrollo de sistemas de eye tracking. Sus 

objetivos son tanto hardware como software. Se 

intentará diseñar sistemas de bajo coste o elementos más 

dedicados, algoritmos robustos de procesado… 

WP7: Diseminación de resultados. El objetivo principal 

será el de diseñar un plan de diseminación de resultados, 

realizar estudios de mercado e intentar conjugar las 

necesidades del usuario con objetivos empresariales. 

WP8: Impacto académico. Su objetivo está enfocado a 

la formación de investigadores y educadores tanto a 

nivel de investigación como de manejo de sistemas a 

través de tutoriales, conferencias, cursos… 

WP9: Gestión y organización. 

 

4. Balance del Primer Año 
En el transcurso de este primer año COGAIN ha 

cubierto la base del trabajo en forma de revisiones, 

estados del arte y documentos de características y 

requerimientos. 

En este sentido se han producido ya varios entregables 

que van a constituir y sentar las bases para los futuros 

trabajos y actividades de la red [2]. 

• Se han revisado los estandars “de-facto” de los 

sistemas de eye tracking analizando y estudiando 

las características de la mayoría de los sistemas 

comerciales existentes. 

• Se han recogido en un documento las demandas de 

los usuarios, en cuanto a este tipo de sistemas así 

como las dificultades que experimentan al utilizar 

este tipo de tecnología. 

• Se han diseñado las especificaciones y líneas para 

el diseño de sistemas de eye typing. 

• Se ha recopilado la información existente sobre 

sistemas comerciales en un catálogo consultable en 

linea [3]. 

• Se ha generado un estado del arte sobre 

metodologías de evaluación de este tipo de 

sistemas. 

• Se ha desarrollado un informe que recoge un 

estudio de mercado y estadísticas sobre usuarios 

potenciales de este tipo de tecnologías. 

La red ha puesto un énfasis especial en las actividades 

de diseminación incluyendo la comunidad científica, 

profesionales de tecnologías asistivas y el público en 

general mediante prensa escrita y TV [4]. 

Por otro lado se han llevado a cabo diferentes 

actividades de formación públicas en forma de tutoriales 

y cursos de doctorado que cubren diferentes aspectos de 

la red y privadas en forma de encuentros específicos 

dentro de cada paquete de trabajo. 

Uno de los objetivos principales de la red COGAIN es 

hacer públicas aplicaciones software controladas 

visualmente a la comunidad de usuarios. Por lo tanto la 

red ha decidido en este año distribuir libremente algunas 

aplicaciones desarrolladas dentro de la red mediante el 

portal web. A día de hoy están disponibles las siguientes 

aplicaciones: Dasher, GazeTalk y UKO-II [5].  

 

5. Requerimientos de un Sistema de Eye 
Tracking 

Tras este primer año, de entre los documentos 

desarrollados es quizá el titulado “User requirements 

report with observations of difficulties users are 

experiencing” el que presenta una mayor contribución 

desde el punto de vista de esta conferencia [6]. 

El objetivo principal de este trabajo es ayudar a los 

investigadores de la red a que sitúen a los usuarios 
reales con sus necesidades reales en el centro de sus 

líneas de investigación. El desarrollo de cualquier 

hardware y software en este contexto debe estar 

orientado al usuario final por encima de otras cuestiones 

tecnológicas. Los productos desarrollados en este 

sentido deben: poseer un valor real para los usuarios, 

cubrir las necesidades del usuario y cumplir el objetivo 

para el que fueron diseñados.  

Este método de trabajo, requiere una implicación de los 

usuarios lo más extensa posible. Algunos de los 

miembros de COGAIN no tienen contacto directo con 

comunidades de usuarios por lo tanto requieren un 

esfuerzo adicional a la hora de diseñar y plantear su 

trabajo. Se trata de proporcionar a los investigadores el 

conocimiento suficiente sobre este aspecto de la 

tecnología. Se han muestreado diferentes grupos de 

sujetos, usuarios y no usuarios de este tipo de sistemas 

así como de familiares y cuidadores. Se trata de un 

trabajo de gran utilidad y recomendado para cualquier 

persona dedicada a las tecnologías asistivas en general y 

al eye tracking en particular. A continuación se detallan 

algunos de los puntos más interesates. 

Los sistemas de eye tracking más populares son 

aquellos basados en video. Es decir el punto al que mira 

el usuario es estimado a partir de una imagen del ojo 

capturada por una cámara tras un proceso de calibración 

que consiste en obligar al usuario a observar una serie 

de puntos en la pantalla. Es corriente en este tipo de 

sistemas emplear fuentes de iluminación infrarroja que 

generan una serie de características interesantes en la 

imagen. La cámara tiene que tener una imagen libre de 

artefactos de la zona de la pupila. El usuario ideal sería 

aquel que no requiera gafas ni lentes de contacto, capaz 

de mantenerse en una posición fija y con una capacidad 

de fijación adecuada. 

Según la literatura existente estos sistemas están 

indicados para enfermedades como la esclerosis lateral 
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amiotrófica (ELA), parálisis cerebral, esclerosis 

múltiple, infarto cerebral, accidentes medulares con 

resultado de tretraplejia y distrofias musculares entre 

otras. Estas dolencias provocan en algunos casos 

dificultades a la hora de calibrar y trabajar con un 

sistema de eye tracking. Muchos requieren gafas o 

lentes para ver correctamente, que producen reflejos no 

deseados. Algunos de ellos deben permanecer 

tumbados. Los párpados caídos también dificultan una 

visión clara de la pupila. Muchos experimentan 

dificultades para fijar la vista por causa de estrabismo, 

nystagmus y efectos derivados de diversa medicación 

entre otros. Además para muchos sujetos es difícil 

mantener una posición fija de la cabeza. Todas estas 

razones producen muchas veces que la calibración o el 

propio tracking no presente los resultados adecuados y 

haya sujetos con grados de exactitud y resolución bajos. 

Por lo tanto existen muchos usuarios potenciales cuya 

problemática concreta dificulta el acceso a este tipo de 

sistemas. Existen problemas que los sistemas actuales 

son capaces de suplir, como la falta de resolución en la 

pantalla entre otros. Sin embargo los sistemas y el 

software deben prever estas problemáticas desde sus 

fases de diseño más tempranas. 

Se repasa aquellas tecnologías alternativas a los 

sistemas de eye tracking que pueden cubrir de manera 

más satisfactoria las necesidades de usuarios concretos, 

como son los joystick, los ratones manejados con la 

boca, BCI o EMG. Para otros usuarios, sin embargo, es 

claro que las tecnologías de eye tracking presentan la 

mejor solución y es en esta área donde COGAIN pone 

su mayor enfoque. La elección de uno u otro tipo de 

solución es compleja y depende de factores como 

seguridad, facilidad de uso, independencia, etc. 

COGAIN debe ser capaz de identificar aquellos sujetos 

potenciales de este tipo de tecnología y hacerles ver las 

ventajas que proporcionan este tipo de sistemas. Por 

otra parte se deben explorar las aplicaciones empleadas 

en el resto de tecnologías asistivas y estudiar su posible 

adaptación e integración con los sistemas controlados 

visualmente. 

Aunque en el desarrollo de las tecnologías de eye 

tracking se ha puesto un gran énfasis en los sistemas de 

“eye typing” o “eye writing” existen más aplicaciones 

adaptadas o con posibilidades de serlo. Es conocido el 

esfuerzo empleado en que este tipo de usuarios 

discapacitados superen sus barreras de comunicación, 

por medio de teclados virtuales, iconos y símbolos. El 

control del entorno mediante tecnologías domóticas, 

TV, teléfono, alarmas etc. también puede implementarse 

a través de un sistema de control visual así como otras 

actividades de entretenimiento como pueden ser juegos. 

En resumen los usuarios con discapacidades requieren 

comunicarse, tener más independencia, tener movilidad 

y potenciar su calidad de vida. Las tecnologías asistivas 

en general muchas veces no suplen estos 

requerimientos. COGAIN pretende explorar como los 

sistemas de eye tracking pueden llegar a cubrir algunas 

de estas necesidades a traves de experiencias reales con 

usuarios.  

Son muchas las áreas en las que hay que aunar 

esfuerzos: 

• Reducir precios.  

• Mejorar la robustez y el funcionamiento de los 

sistemas.  

• Acelerar la activación y selección visual y reducir 

los errores de los usuarios. 

• Permitir los sistemas multi-modales y multi-

input/output. 

• Aumentar la movilidad. 

En resumen este trabajo deja constancia de: 

• El amplio espectro de requerimientos de los 

usuarios. 

• El amplio espectro de dificultades que deben 

superarse para cubrir esos requerimientos. 

• El amplio espectro de potenciales beneficios de esta 

tecnología en comparación a otras. 

• El amplio espectro de potenciales beneficiarios que 

ahora mismo no acceden a estos sistemas. 

 

6. Conclusiones 
La red COGAIN es un consorcio europeo de 

investigadores y asociaciones de usuarios con diversas 

discapacidades que busca potenciar el uso de las 

tecnologías de eye tracking para aumentar la 

independencia, comunicación y calidad de vida de estas 

personas. La red que se engloba dentro del VI Programa 

Marco de la Unión Europea busca la integración de 

conocimientos y la transferencia de información entre 

grupos para articular una referencia mundial en el 

campo.  
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Resumen 

El software  GRADIOR es un sistema multimedia de 

evaluación y rehabilitación neuropsicológica  por 

ordenador que permite la realización de programas de 

entrenamiento y rehabilitación de funciones cognitivas 

superiores en personas que presentan déficits y/o 

deterioros cognitivos [1, 2]. Va dirigido a personas con 

traumatismos craneoencefálicos, personas con 

demencias, enfermedad mental, discapacidad 

intelectual, facilitando la rehabilitación de funciones 

cognitivas como Atención, Percepción, Memoria, 

Orientación, Cálculo, donde el usuario de la  

rehabilitación interactúa con una pantalla táctil y  sigue 

una serie de instrucciones visuales y/o sonoras hasta 

completar cada una de las tareas cognitivas propuestas.   

La necesidad de dar acceso al software a personas con 

dificultades motóricas, como es el caso de personas con 

parálisis cerebral motivó el desarrollo y adaptación de 

dispositivos de Hardware y software para facilitar su 

rehabilitación. Surge de esta forma el GRADIOR –

CONMUTADORES.  Los objetivos de la adaptación 

del software Gradior fueron: 

 

1.- Permitir el uso de las nuevas tecnologías con fines 

prácticos y directos no sólo a personas con necesidades 

especiales de tipo cognitivo sino también a aquellas 

personas con necesidades especiales de tipo físico y 

psíquico, mediante la creación de un interfaz hombre-

máquina (ordenador) de fácil empleo. El interfaz incluía 

con un sistema de conmutadores adecuados a las 

necesidades finales de cada paciente.  

 

2.-  Crear un sistema interactivo que permita realizar 

distintos tratamientos y varios niveles de dificultad con 

el fin de que el usuario final, pueda realizar las distintas 

pruebas de rehabilitación a través de un sistema 

interactivo y  sencillo. 

 

Para la validación del Sistema adaptado GRADIOR-

CONMUTADORES se llevó a cabo un estudio de 

campo con usuarios del Centro INFANTA ELENA 

(España).  El Centro Infanta Elena gestionado por la 

Fundación ASPACE Navarra destinado a la Asistencia 

y Rehabilitación de Minusválidos Físicos Gravemente 

Afectados ha colaborado en la Investigación titulada: 

“Adaptación del Programa de Rehabilitación Cognitiva 

por Ordenador (GRADIOR) a Personas con Afecciones 

Motoras” promovida y coordinada por la Fundación 

INTRAS y financiada por el IMSERSO en la 

Convocatoria de Ayudas para Tecnologías para la 

Rehabilitación-2002 y 2003. El objetivo en el  Centro 

Infanta Elena fue poner a prueba el programa Gradior   

con las mejoras que reveló como necesarias el estudio 

de campo realizado con usuarios con una minusvalía 

física importante y que no podían acceder sino a través 

de conmutadores 

 

1. Procedimiento 
La realización del Estudio de Campo ha requerido el 

cumplimiento de unas fases consecutivas: 

 
Definición del tipo de conmutador a utilizar por cada 
usuario  
De acuerdo con el tipo de deficiencia motora de cada 

usuario la responsable del Estudio de Campo en el 

Centro Infanta Elena definió el tipo de conmutador 

necesario para cada participante del Estudio. En los 

diferentes  casos el comnutador utilizado ha sido un 

pulsador estándar colocado en la mano y en 1 solo caso 

este pulsador se ha colocado en el cuello mediante cinta 

adhesiva. 

 

 Asignación del Tratamiento. Se han elaborado tres 

tipos de tratamiento incluyendo ejercicios variados 

sobre Atención, Percepción, Memoria, Cálculo, 

Lenguaje y Orientación de diferentes grados de 

dificultad. A estos tratamientos se les ha denominado: 

Estudio Piloto-Nivel Bajo, Estudio Piloto-Nivel Medio 

y Estudio Piloto-Nivel Alto. Se han asignado a los 

participantes en el estudio de acuerdo con su grado de 

formación y afectación cognitiva. Los tratamientos de 

Nivel Medio y Alto se han realizado en sesiones de 15 

minutos mientras que el de Nivel Bajo se ha acortado a 

10 minutos dadas las características de los usuarios.  

 

 Sesión de Ensayo. Con cada uno de los 7 participantes 

en el estudio se ha realizado una sesión breve de 

demostración dirigido por la responsable del Estudio de 

Campo en el Centro Infanta Elena con el fin de enseñar 

el programa, explicar sobre los ejemplos el objetivo del 

estudio, dar instrucciones acerca de cómo responder a 

los diferentes ejercicios, entrenar sobre la utilización del 
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conmutador y calibrar la velocidad de barrido para cada 

participante.  

 

Estudio de Campo: Se han realizado una media de  

9,86 sesiones por cada usuario siendo el rango de (3-

13). Tan solo ha habido una persona que ha realizado 

menos de 8 sesiones y la razón ha sido un 

empeoramiento de su estado de salud que ha requerido 

de hospitalización y que a fecha de la realización del 

informe todavía está en periodo de recuperación.  

 

2. Muestra 
Se han incluido en el Estudio de Campo 10 personas del 

Centro Infanta Elena. Los criterios de selección 

seguidos fueron: 

Grave afectación física que hacía imposible la 

utilización del programa GRADIOR en su versión 

inicial. Diversas afectaciones cognitivas secundarias a 

su enfermedad. Se han excluido personas gravemente 

afectadas con déficits importantes en atención y 

comprensión. Personas colaboradoras y sin problemas 

de comportamiento añadidos. Motivación del usuario. A 

esas 7 personas se les explicó el Estudio y su 

participación en 2 sesiones de ensayo semanales y todas 

de ellas dieron su consentimiento verbal. Para 

salvaguardar la identidad de los participantes se les 

asignó un código de identificación compuesto por: año 

de nacimiento, mes de nacimiento, día de nacimiento, 

iniciales del nombre y apellidos y código de sexo 

(0=varón y 1=mujer). 

 

3. Tratamiento 
Los tratamientos asignados a los participantes en el 

estudio han consistido en una selección de pruebas de 

Atención, Percepción, Memoria, Cálculo, Lenguaje y 

Orientación. Se han diseñado tres tratamientos 

atendiendo al nivel de dificultad para que éstos se 

ajustaran a las capacidades de los participantes y se ha 

calibrado la velocidad de barrido para cada uno de ellos.  

Como mínimo se han realizado 2 sesiones de 

tratamiento a la semana y la duración de las sesiones ha 

sido de 15 minutos para las sesiones de los tratamientos 

de Nivel Medio y Nivel Alto y de 10 minutos para las 

sesiones de tratamiento de Nivel Bajo. 

 

4. Instrumentación y Materiales 
Para la realización del Estudio de Campo han sido 

necesarios los siguientes instrumentos y materiales: 

 

Ordenador con altavoces, impresora y ratón adaptado 

que permitía la conexión del conmutador. 

 

Conmutador: pulsador estándar conectado al ratón. 

Material de fijación del conmutador al cuello de los 

participantes que lo requerían y a la mesa para evitar 

desplazamientos (cinta adhesiva y alfombrilla 

antideslizante). 

Programa informático: Software Gradior –

Commutadores. Vr. 2004 

 

5. Resultados 
 
Valoración de los Usuarios  
Los 7 participantes valoran muy positivamente la 

experiencia manifestando su deseo explícito de 

continuar con el entrenamiento. Los 3 usuarios que 

repetían experiencia han notado una mejora respecto a 

la versión anterior sobre todo en cuanto a visibilidad de 

los estímulos presentados. 

 
Valoración de los Monitores 
La valoración ha sido positiva fundamentalmente 

porque ha dado la posibilidad de realizar alguna tarea a 

personas que por sus déficits pasaban el tiempo 

observando por la imposibilidad de ejecutar activamente 

ninguna actividad.  Se ha observado que personas 

negativistas y en principio algo reacias a participar por 

su vivencia de la incapacidad han demostrado su interés 

y motivación para continuar. El programa es mejorable 

sobre todo en cuanto la velocidad de barrido (Este 

aspecto ya ha sido automatizado para  que la velocidad 

de barrido pueda ser elegido por el terapeuta, para 

adaptarlo a cada paciente). 

 

6. Conclusión 
La realización de este breve estudio de campo ha puesto 

de manifiesto la utilidad de la adaptación de las nuevas 

tecnologías al área de las minusvalías. En concreto el 

programa GRADIOR permite:  

 

1.-Rehabilitación cognitiva de pacientes con graves 

trastornos que están imposibilitados para la realización 

de actividades en las que sea necesario la utilización de 

los miembros superiores.  

 

2.- La estimulación cognitiva de personas con grave 

afectación motriz que sin tener déficits cognitivos 

específicos quieran realizar una “entrenamiento 

cerebral” de mantenimiento de las funciones.  

 

3.- Aumento de la autoestima por disminución de 

sentimientos de inutilidad. El sentirse capaz de realizar 

tareas por sí mismos tiene una repercusión directa sobre 

el estado emocional.  

 

4.- Estructuración del tiempo de manera que dentro del 

tiempo libre tengan espacios de actividad programada. 

 

Del mismo modo se observa la necesidad de seguir 

trabajando para mejorar tanto el programa y poder llegar 

así a la mayor variedad posible de minusvalías físicas 

como el tipo de conmutadores a utilizar por los usuarios 

con diferentes tipos de minusvalía física. 
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Resumen 
El presente trabajo describe un software destinado a 

incrementar las horas de práctica de oralización de 

estudiantes sordos o hipoacúsicos. Los problemas que se 

presentaron durante su uso y las soluciones que se están 

instrumentando.  

El software fue desarrollado para ser usado en principio 

bajo la tutela de un fonoaudiólogo, quien establece un 

plan de trabajo para cada estudiante o paciente. 

Posteriormente, permite al paciente la práctica en forma 

autónoma ya sea en el centro de rehabilitación o en su 

hogar. 

El sistema ofrece una realimentación visual de 

parámetros tales como intensidad, duración, similitud, 

acentuación y ritmo, de la fonación del 

alumno/paciente, comparando a estas con una referencia 

obtenida de oralizaciones de personas oyentes. Al final 

de cada sesión, tanto las fonaciones como los 

parámetros que las identifican, son almacenados para el 

posterior análisis por parte del profesional. Este 

programa fue desarrollado con el asesoramiento de 

profesores y maestros especializados del C.E.F.A
1
. y ha 

sido utilizado en esta institución a partir del año 2001 en 

las prácticas habituales de los alumnos.  

Problemas detectados a partir de las pruebas de este 

programa, llevaron a un replanteo general de la relación 

entre los diseñadores del software (Informáticos e 

ingenieros) y los instructores y/o usuarios (maestros/as 

especializados y fonoaudiólogos/as) que se materializó 

en la implementación y dictado de un curso de 

capacitación durante el año 2005, cuyos primeros 

resultados son prometedores. 

 

Palabras Claves: Hipoacúsicos, Fonoaudiólogos, 

Informática, Capacitación. 

 

1. Introducción. 
Las personas sordas o hipoacúsicas suelen no hablan por 

no saber como hacerlo más que por sufrir de algún otro 

tipo de disfunción. Al ser disminuidos auditivos, no han 

podido aprender a hablar siguiendo el proceso natural de 

escuchar y después repetir, y aún en el caso de producir 

algún sonido, no han podido “escucharse a sí mismas” 

como para saber que tan acertada fue su pronunciación.  

El trabajo del fonoaudiólogo consiste entonces en 

oficiar de realimentación guiando a la persona sorda o 

hipoacusica a una pronunciación correcta. 

                                                 
1
 Centro de Fonoaudiología y Escuela de Sordos e 

Hipoacúsicos de Mar del Plata 

Lamentablemente, esta dependencia del 

fonoudiólogo hace muy difícil incrementar las horas 

de práctica de oralización, ya que se necesita de la 

presencia del especialista continuamente. Para 

subsanar este inconveniente, se decidió desarrollar 

un software que pueda cumplimentar la tarea del 

fonoaudiólogo [1], [2]. 

Este programa (al igual que un gran número de 

programas similares) está basado en técnicas de 

procesamiento de información, heredadas de otras 

áreas del conocimiento, tales como la compresión 

de voz para telefonía, la codificación o incluso el 

encriptado de información y comparten con estas 

áreas un lenguaje común que muchas veces escapa 

al conocimiento de personas formadas dentro de 

otro paradigma, como es el caso de los 

fonoaudiólogos. 

La evaluación del programa desarrollado por este 

grupo de investigación, delató el inconveniente de 

poseer un lenguaje inadecuado para el profesional 

de la voz. Esto impidió a los fonoaudiologos/as 

obtener un mayor provecho del software. 

Debido a que la tendencia hoy en día es la 

incorporación de esté nuevo lenguaje dentro de la 

jerga del fonoaudiólogo/a, se optó por propiciar una 

incorporación de estos nuevos conocimientos dentro 

de la formación del fonoaudiólogo/a en lugar de 

adaptar el software a los criterios clásicos de la 

fonoaudiología. 

Desde ya, esto representa un esfuerzo de 

proporciones, imposible de ser llevado a cabo desde 

un solo lado del problema y por un solo grupo de 

investigación. En virtud de esto, y por intermedio 

de un convenio entre la UNMdP
2
 y la Universidad 

FASTA
3
 se generó un plan piloto por medio del 

cual se están incorporando conocimientos de 

procesamiento digital de la voz y herramientas de 

análisis dentro de la asignatura de física acústica del 

plan de estudios de Fonoaudiología. 

Es de destacar en este aspecto que si bien no se 

tienen suficientes resultados que indiquen la 

utilidad o no de determinado software, el hecho de 

detectar la existencia de dos paradigmas distintos 

para analizar una determinada patología e intentar 

solucionar este problema mediante la búsqueda de 

                                                 
2
 Universidad Nacional de Mar del Plata 

3
 Universidad donde se cursa la carrera de 

Fonoaudiólogia 
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un lenguaje común, es un avance muy importante a la 

hora de valorar la transferencia de conocimientos desde 

los grupos de investigación hacia los destinatarios de 

estas investigaciónes. 

 

2. Características Generales del Software. 
El Software fue diseñado para proporcionar una 

realimentación visual al hipoacúsico. Una vez grabada 

la voz del usuario, y empleando técnicas de 

procesamiento digital de señales y reconocimiento de 

voz, tales como Linear Predictive Coding (LPC), 

Dynamic Time Warping (DTW) y Cuantificación 

Vectorial, [3], [4] y [5] se realiza una comparación de la 

pronunciación de la persona hipoacúsica con una 

pronunciación de referencia, realizada por una persona 

oyente, del mismo sexo, edad y área geográfica similar. 

Para esto, al programa se le suministra una base de 

datos, compuesta por fonemas, sílabas, palabras y 

oraciones. 

Tanto los resultados de la comparación como los 

parámetros medidos son presentados al usuario usando 

diferentes representaciones gráficas de acuerdo a su 

edad. Las prácticas están dirigidas a resolver problemas 

tales como claridad, similitud, intensidad y tono.  

La realimentación visual se provee por medio de una 

interfase amigable, que puede ser utilizada tanto en el 

establecimiento educativo como en el domicilio 

particular del alumno, debido al bajo requerimiento 

computacional del software. El software lleva un 

registro del desempeño de cada usuario por separado. 

 

2.1. Representaciones visuales. 
 

 
Fig. 1 

 

 
Fig. 2 

Algunas de las representaciones visuales que se 

usan en el programa se muestran en la figura 1 y la 

figura 2. 

Se puede observar en la figura 1 barras indicadoras 

de intensidad, duración y similitud, en la misma 

figura se muestra un blanco cuyo “centro” será 

alcanzado solo por las pronunciaciones correctas.  

Estas representaciones son solo indicativas y son 

modificables de acuerdo a las necesidades del 

paciente, por ejemplo se usa también una nave 

espacial que recorre la pantalla de derecha a 

izquierda a velocidad constante, regulable por el 

profesional (figura 2) y debe evitar los obstáculos 

que le pueden aparecer en el camino. Sus 

movimientos (arriba o abajo) son determinados por 

la intensidad de la fonación.  

Además, recientemente se ha pedido por parte del 

CEFA la incorporación de módulos especiales 

como ser: uno para incremento de vocabulario 

donde el alumno debe pronunciar correctamente el 

nombre de cada figura. 

 

 
Fig. 3 

 

La pantalla estadística (figura 4), destinada al 

fonoaudiólogo/a, permite analizar el desempeño del 

alumno a través de histogramas de los parámetros 

antes mencionados. También puede solicitar la 

reproducción de cualquiera de las emisiones del 

alumno, ya que las mismas quedan grabadas hasta 

que el profesional decida borrarlas. 

Algunas de los beneficios que se manifestaron con 

el uso de este software fueron: 

• Pacientes hipoacúsicos de alrededor de  5 años, 

para quienes producir sonido fue 

históricamente difícil, comenzaron a producir y 

controlar  emisiones. 

• Las realimentaciones visuales al estilo de video 

juegos animan a los niños a tener periodos de 

práctica más largos evitando el tedio. 

• Los profesores llevan un mejor registro de la 

evolución del paciente al quedar tanto las 

fonaciones como las estadísticas incorporadas 

en una base de datos en la computadora. 

• El programa permite trabajar a los alumnos en 

forma autónoma (o sea sin la continua 

presencia de una fonoaudiólogo/a a su lado) 

por largos periodos, pero registrando toda la 
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información relacionada con sus avances para un 

posterior análisis del especialista. 

 

 
Fig. 4 

 

3. Problemas que surgieron en el uso del software 
Los problemas que surgieron la hora de evaluar la 

utilidad de este software, al igual que de otros usados 

para comparación, se manifestaron mayormente en el 

fonoaudiólogo y no en el hipoacúsico. Estos problemas 

están relacionados por la forma en que los resultados de 

los análisis son presentados al fonoaudiólogo. A modo 

de ejemplo, tradicionalmente, durante la fonación de 

una determinada vocal, el profesional guía a su paciente 

o alumno mediante gestos o mímica. Indica así como se 

debe colocar la boca, los labios, la lengua, etc. para 

producir un determinado sonido. La realimentación 

maestro-alumno suele hacerse, a su vez, mediante 

gestos de aprobación, o pidiendo al paciente que sienta 

la vibración en la garganta del propio fonoaudióologo 

con su mano, para que él o ella trate de imitar esa 

vibración y en consecuencia, ese sonido.  

Suponiendo una sesión similar, pero usando una 

computadora, el software le indicará al paciente que tan 

acertada fue su pronunciación, pero no indicaría que 

correcciones realizar para mejorar su pronunciación. El 

fonoaudiologo, es quien basándose en datos 

suministrados por la computadora, decidirá acciones a 

seguir. El problema es que para indicar diferencias entre 

las pronunciaciones correctas o incorrectas la 

computadora realizara, por ejemplo, un análisis de 

formantes mediante LPC. Indicando al fonouadiólogo 

donde están los formantes de la fonación de su paciente, 

y donde deberían estar para una pronunciación correcta 

(Fig. 4). Para que una maestra especial o fonoaudiologa 

obtenga máximo provecho de estos programas deberá 

familiarizarse con los conceptos que su uso involucra, 

tales como formantes, modelo de tubos del tracto vocal, 

resonancias, energía, etc. La diferencia de lenguajes y 

de representaciones previas [6] son tan notables que a 

veces no se logra establecer un vínculo entre lo que el 

programa esta mostrando y la causa física o fisiológica 

de ese evento. 

Dado que el fonoaudiólogo no esta especialmente 

capacitado en el uso de estas técnicas o terminologías, le 

suele resultar complicado y difícil al principio 

encontrarles utilidad y desde ya, es mucho más intuitivo 

y simple pedirle a un paciente que ponga la lengua de 

una determinada manera que pedirle que modifique 

la posición de un formante en un diagrama 

espectral. 

Si bien podría pensarse que dado que es mas fácil 

modificar un programa que generar una nueva 

promoción de fonoaudiologos, por que no se intenta 

lo primero. Basta con leer cualquier paper
4
 actual, o 

libro [7] o asistir a cualquier congreso para darse 

cuenta que la tendencia es al uso de un lenguaje 

más formal, en donde, por ejemplo, se habla de una 

determinada componente espectral de ruido y no de 

un sonido más o menos “chillón”. 

Existen estándares preceptúales como el GRBAS 

[7] que permiten “cuantificar” una determinada 

patología, pero siempre depende de juicios 

subjetivos sobre la función vocal. Por ejemplo, en el 

nivel (1) profundo, es imposible usar la voz para 

comunicarse. En el nivel (2) severo, la mayoría del 

tiempo la voz no es funcional para comunicarse; en 

el nivel significativo (3) la voz es funcional para 

comunicarse pero es inestable e interfiere la 

comunicación; y así hasta el nivel (7) en donde la 

voz es normal.  

Si bien este tipo de evaluaciones preceptúales ha 

funcionado y seguirán funcionando bien, es muy 

difícil poder compartir criterios de cuan grave o no 

pude ser un problema o que es “mucho” o “poco” 

para un fonoaudiólogo, su paciente o el 

otorrinolaringólogo que pueda también intervenir, 

justamente por la naturaleza perceptual de la 

observación. Es aquí donde las evaluaciones hechas 

a través de una computadora adquieren relevancia 

ya que proporcionan medidas absolutas sobre 

determinadas características de la voz. Con 

diferentes tipos de pruebas objetivas y formales, el 

fonoaudiólogo verifica y cuantifica con 

detenimiento los juicios subjetivos. 

 

4. Soluciones propuestas a estos problemas 
A través de un convenio firmado entre la 

Universidad FASTA y la UNMdP, durante el 

segundo semestre del año 2005 fue desarrollado y 

dictado por miembros de este grupo, un curso 

denominado “El uso de la computadora como 

herramienta de diagnóstico y tratamiento en 

fonoaudiología”. El curso consta de: 

• Una introducción a distintas formas de 

representar señales de voz. 

• Su representación mediante la descomposición 

espectral de Fourier. 

• Un estudio de como afecta el filtrado a las 

señales ya sea en el tiempo o en el espectro. 

• Un capitulo dedicado al aparato fonador 

humano y su representación por modelo de 

tubos [5]. 

• Explicación del modelo de formantes. 

• Uso de software básico de adquisición de 

señales de voz y análisis 

                                                 
4
http://www.sinfomed.org.ar/Mains/temas/voctexto.htm  
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Mediante una técnica interactiva basada en el uso de un 

simple programa procesador de texto (Word de 

Windows
®
) se le suministra al alumno un documento 

Word en donde pueden verse diferentes 

representaciones graficas de distintas señales de voz, ya 

sea temporales, espectrales o ambas, tales como los 

espectrogramas, y por medio de un Hyperlink se le 

permite escuchar ese sonido (figura 5). 

  

 
Fig. 5 

 

En esta introducción se parte de que los alumnos ya 

poseen algunos de estos conocimientos y se hace mayor 

hincapié en la correlación entre los sonidos y sus 

correspondientes representaciones graficas. Se introduce 

al alumno en los análisis de Fourier y descomposición 

espectral. En todo momento, se evita el uso de 

matemáticas complejas que puedan enmascarar el 

concepto y se apuesta por una asimilación mas intuitiva 

en donde la correlación entre sonidos y su 

representación espectral o temporal y su significado. 

A continuación se introduce la teoría acústica de la 

producción de habla, en donde partiendo de un modelo 

simplificado del aparato fonador del ser humano, 

correlacionado con la representación espectral y el 

concepto de filtrado permite arribar al modelo de 

formantes. 

Finalmente se presentan una serie de programas de 

análisis y se alienta a los alumnos a que los prueben con 

sus propias fonaciones o mediante la simulación por 

ellos mismos de determinadas patológicas vocales. 

Simultáneamente se les presentan distintos trabajos en 

donde se especifican, por ejemplo, la relación entre los 

formantes y la fonación de las vocales. También se 

realizan cálculos de frecuencia fundamental y análisis 

de potencia. 

 

 
5 Conclusiones 
Lamentablemente al momento de esta presentación 

es difícil poder apreciar los verdaderos alcances de 

esta propuesta. Durante el dictado del curso se tuvo 

buena aceptación por parte de estudiantes 

avanzados. Los estudiantes de los primeros cursos 

mostraron menos interés. Esto suele darse en 

educación cuando se le presenta al alumno una 

solución a un problema que aún no se le ha 

planteado. 

Independientemente de esto, y como ya se 

mencionó previamente, el hecho de haberse 

detectado la necesidad de adecuar los planes de 

estudio de la carrera de fonoaudiólogia, ya es un 

logro digno de ser destacado, como consecuencia 

directa de las tareas que este grupo viene 

desarrollando en pos de la transferencia de 

tecnología al usuario. Evitando de esta manera que 

importantes proyectos de investigación no logren 

superar la etapa del prototipo por haber sido 

incorrectamente planteados desde el punto de vista 

del usuario, o asumir habilidades y conocimientos 

en este, que no siempre son realistas. 
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Resumen  
Este documento–síntesis  da cuenta de una investigación  

catalogada  como  exitosa por el Instituto Colombiano 

de Ciencia y Tecnología –Colciencias–
1
.  La experiencia 

guarda como estrategia clave haber desarrollado de 

manera interdisciplinaria e interinstitucional  

adaptaciones tecnológicas en una sala de comunicación 

aumentativa y alternativa de una universidad 

colombiana dedicada a formar maestros en  distintos 

niveles y modalidades  de pregrado y posgrado. 
Expertos en diversos campos del saber  aportaron 

conocimiento para diseñar tecnologías potenciadoras 

como alternativa de solución de problemas de 

comunicación y movilidad de niños y jóvenes con 

graves limitaciones físicas. El trabajo en equipo 

permitió producir ayudas tecnológicas y mobiliario 

nómada  acorde con las necesidades de los usuarios y la  

realidad sociocultural. 

El proyecto investigativo Tecnologías de Apoyo para la 

Comunicación Aumentativa y Alternativa  emergió del  

intercambio de experiencias entre  dos instituciones de 

educación superior:   Universidad Pedagógica Nacional 

y  Universidad de los Andes. Si bien en ambas ha 

existido  preocupación por  las personas con 

discapacidad, el abordaje se ha hecho desde lugares 

distintos: en la primera,  con marcado énfasis en la 

comprensión que hacen la educación y la pedagogía en 

la constitución de sujeto; en  la segunda, con los  aportes 

que las ingenierías de sistemas, electrónica y mecánica, 

y el diseño industrial ofrecen para solucionar  complejos 

problemas humanos derivados de las limitaciones en el 

movimiento, la comunicación  y demás esferas 

comprometidas. 

Para el caso del proyecto que nos ocupa, construido con 

visión interdisciplinaria a través del aporte que las dos 

universidades brindaron, la pedagogía se constituyó en 

fundamento de todo el proceso investigativo en los 

distintos momentos y fases del desarrollo en tanto 

siempre nutrió la discusión y  análisis de las propuestas 

de diseño, elaboración y  evaluación  de  productos con 

                                                           
1 Colciencias, ente responsable de  la investigación en ciencia 

y tecnología en el país, atiende el desarrollo del conocimiento 

en el campo de la industria, las ciencias agropecuarias, 

electrónica, telecomunicaciones e informática, energía y 

minería, medio ambiente, ciencias sociales y humanas, salud, 

educación, ciencias básicas y biotecnología. 

 
 

los usuarios. Del mismo modo, las distintas disciplinas 

jugaron  papel  esencial en la construcción de un  

modelo que interrelacionara la tríada  sujeto-objeto-

contexto. 

 El  diseño, producción y aplicación tecnológica de 

software, hardware y mobiliario móvil demandaron el 

permanente cuestionamiento y análisis de  las  

características y especificaciones ergonómicas 

requeridas por los sujetos para su desarrollo humano. 

Un aspecto vital  del proyecto fue probar la efectividad 

del uso de materiales de bajo costo y fácil adquisición; 

esto con el fin de aportar soluciones acordes con las 

necesidades y demandas de la realidad socioeconómica 

del país.  

Niños con graves limitaciones comunicativas y  motoras 

se benefician hoy, en la Sala de Comunicación 

Aumentativa, de  estos dispositivos que están en 

proceso de evaluación. 

 

1. Introducción 
Desde diferentes  lugares se habla de tecnologías de 

apoyo para personas con necesidades especiales; 

profesionales de diversos campos del saber piensan, de 

manera permanente, soluciones para mejorar la llamada 

“calidad de vida de las poblaciones con limitaciones”; 

instituciones y organismos dedicados a promover la 

investigación  se muestran facilitadores y apoyan la 

generación de proyectos  en este campo y,  con cierta 

frecuencia, estudiantes que finalizan carrera sienten 

compromiso con la discapacidad  y plantean proyectos 

de desarrollo tecnológico para esta población. A pesar 

de ello, surge un interrogante: ¿Cómo hacer para que 

esos esfuerzos e iniciativas consoliden soluciones 

tecnológicas que, en verdad,  sean soporte efectivo para 

potenciar procesos  fundamentales en la constitución de 

sujetos sociales?   

Un esfuerzo importante, aunque nada novedoso,  

consiste en mantener el diálogo  entre las disciplinas, 

tarea  compleja dada la multiplicidad de intereses y 

paradigmas propios de cada campo de saber, además de 

las  limitaciones de tiempo que caracterizan la dinámica 

del mundo actual.  Asimismo, es necesario  que en la 

consolidación de soluciones tecnológicas aflore, en cada 

uno de los miembros del equipo,  la huella que aún 

queda en su  inconsciente,  producto de las 

representaciones sociales sobre las personas con 

discapacidad, puesto que ella, a  pesar del pensamiento 

construido  y validado en escenarios académicos, puede 
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condicionar  las  acciones y las estrategias que se 

generen en beneficio de esta población; de este modo se 

reconoce que el tipo de actitudes, valoraciones, formas 

de pensar e ideologías  pueden determinar los productos  

que cada cultura crea para satisfacer estas necesidades 

humanas. 

El diálogo de saberes y  la reflexión sobre el tipo de 

pensamiento hacia las personas con discapacidad 

permiten mayor nivel de comprensión sobre el sentido y 

significado de aportar  soluciones tecnológicas en la 

constitución de sujetos sociales.  En esos encuentros 

interdisciplinares se va generando el tejido teórico 

básico para  fundamentar los proyectos y  orientar el 

diseño y producción de  artefactos.   

 

2. Desarrollo  de la Propuesta  
Interdisciplinaria 

El proyecto Tecnologías de Apoyo para la 

Comunicación Aumentativa y Alternativa  consideró 

fundamental analizar, con visión interdisciplinar,  la 

tríada  sujeto–objeto–contexto para alcanzar, de manera 

acertada, la elaboración de artefactos acordes con los 

requerimientos humanos para la accesibilidad a  la 

comunicación y a la  movilidad. La pedagogía, la 

fonoaudiología, las  ingenierías de sistemas, electrónica 

y mecánica, y  el diseño industrial estuvieron presentes 

en el debate  que se generó en cuanto  opción válida 

para poder avanzar durante cada fase del proceso 

investigativo  en mención. 

La pedagogía, además de promover la reflexión sobre el 

sentido y significado que tiene para todo hombre y toda 

sociedad desarrollarse humanamente,  y desde allí 

comprender el valor inconmensurable de la 

comunicación y la movilidad en los procesos educativos 

y sociales, también contribuyó en la elaboración de 

especificaciones  para los objetos en proceso de diseño. 

Del mismo modo, participó en  la  verificación del   

cumplimiento de dichas especificaciones  y en la 

evaluación de impacto de los dispositivos en los 

usuarios.  

Diseño industrial cumplió  papel fundamental  en el  

difícil proceso de generar objetos  con base en los 

requisitos funcionales y ergonómicos  que debe tener 

todo artefacto   dispuesto  para la relación hombre–

máquina.  La elaboración de muebles y equipos exigió, 

además, el aporte de las ingenierías para poder 

implementar los sistemas electrónicos y el software 

requerido  para promover la accesibilidad tanto al 

computador  como a los distintos ambientes que 

necesita el ser humano en su proceso interactivo. Es  

necesario  precisar que cada campo disciplinar mantuvo 

protocolos para la transferencia de la información. 

Implicó el diseño electrónico e informático, sobre la 

base de determinar las variables de entrada y salida de 

cada sistema, junto con las restricciones físicas y 

ergonómicas impuestas; la descripción de alto nivel, 

involucrando particiones software–hardware, para cada 

uno de los sistemas especificados; el estudio de 

tecnologías y herramientas disponibles para la 

implementación de cada uno de los sistemas; la 

identificación de las plantillas por medio de un código 

de barras impresas; la elaboración de protocolo de 

comunicación del teclado alternativo; la elaboración de 

teclados de acuerdo con especificaciones; la elaboración 

de mouse con diferentes modos de operación y 

protocolos de comunicación; el desarrollo de Software  

que permita a los diferentes periféricos la 

multifuncionalidad del sistema, y  el diseño y 

elaboración antropométrica de muebles. 

Una serie de  principios guiaron todo el  proceso: 

derecho a la inclusión social,  respeto a  la condición 

individual, descubrimiento de sus necesidades e 

intereses, análisis del ritmo de cada persona, 

observación del contexto sociocultural,  diseño de 

ambientes tecnológicos de acuerdo  con la condición de 

los usuarios.  De esta manera, la creación de entornos  

con tecnologías potenciadoras implicó, además,  un 

proceso de trabajo exploratorio,  participativo y 

dialógico.  

Con base en estos principios  se logró implementar once 

(11) puestos de trabajo, cada uno con teclado normal; 

teclado alternativo, que se puede configurar de acuerdo 

con el tamaño de los caracteres, de  las funciones y del 

manejo de imágenes; tableta de pulsadores, que pueden 

actuar como ratón alternativo o como un solo pulsador,  

y ratón normal. Cada uno de los anteriores incluyó el 

diseño hardware y de soporte mecánico.    

A nivel software, se elaboró un  emulador de teclado 

que, además de funcionar con programas específicos, es 

genérico para cualquier aplicación y tiene 

realimentación sonora del texto editado; un software 

para configuración de teclado alternativo; un editor de 

cuentos, y otro de base de datos con acceso por internet. 

El proyecto incluyó el rediseño  del ambiente de la sala 

de comunicación aumentativa que funciona en las 

instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional; 

este consistió en concebir y crear  muebles específicos –

mesas de trabajo, mesas para el computador, sillas 

adaptadas y soportes para mejorar la capacidad motora 

del brazo de usuarios con problemas  físicos–  acordes 

con la filosofía del proyecto: El usuario es el objetivo, 

por lo cual las ayudas se deben adaptar a él y soportar 

los procesos comunicativos y pedagógicos. 

La transformación de la sala de comunicación 

aumentativa en ambiente ecológico
2
 se fundamentó en 

principios curriculares de orientación cognitiva donde el 

sujeto es centro de la acción  pedagógica y, por tanto, es 

prioritaria la atención a sus necesidades, motivaciones e 

intereses. Se consideró, mediante análisis grupal, que 

este tipo de ambiente promueve  la interacción social y 

comunicativa fundamental para el desarrollo del 

pensamiento y del lenguaje. Ello  significó  pensar en un 

mobiliario nómada, armónico entre sus distintos 

módulos y lo suficientemente versátil para responder de 

                                                           
2
 Se conceptualizó como un ambiente dispuesto para 

estimular la exploración y el descubrimiento. 
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manera inmediata a las prioridades comunicativas y de 

movilidad del usuario. Se  destaca   la realización e 

implementación de los sistemas de la mesa o superficie 

de trabajo y del módulo base para el computador.   

El módulo mesa de trabajo se elaboró de forma 

trapezoidal con el fin de poder acoplarlo lateralmente 

con otras mesas para  formar una figura   circular que, 

ubicada en el centro de la sala de comunicación, permita 

desarrollar  actividades de socialización que estimulen 

la interacción comunicativa.  En este sentido, los 

materiales son madera MDF recubierta con fórmica de 

color verde, que hace amable el ambiente y permite 

mantenerlo en asepsia;  los bordes de este artefacto son 

redondeados para que no ofrezcan peligro a los 

usuarios; así mismo, los espacios  cercanos a los bordes 

laterales,  posteriores  a la superficie, cuentan con  

varillas de protección  para evitar la caída de los 

materiales didácticos y las interfases de teclado y ratón. 

El módulo base para el computador, diseñado pensando 

en la estructura funcional de este subsistema,  consta de 

los siguientes elementos: primero,  una superficie que 

soporta el computador y contiene el paquete técnico de 

la tarjeta de hardware; segundo,  una superficie 

intermedia para la ubicación de los parlantes y 

temporalmente el teclado convencional; tercero, dos 

subsistemas para la acomodación en el momento de no 

uso  del teclado  y el mouse alternativos; finalmente, un 

espacio para la ubicación de la torre del computador. 

Durante  la etapa de diseño de los distintos artefactos se 

tuvo en cuenta  la facilidad mediática, el nivel de 

funcionalidad, la adecuación al nivel del usuario, la 

adaptabilidad a los propósitos pedagógicos, el  nivel de 

portabilidad y la  habilitación del entorno. Fue necesario 

ampliar la sala  a un área de 7 metros cuadrados 

determinados a partir del estudio de antropometría y 

dimensionamiento espacial para cada puesto de trabajo, 

análisis que fue comprobado en primera instancia con 

un modelo a escala. 

En el espacio real se aprecia el comportamiento 

adecuado del sistema nómada, lo cual  permitió el 

diseño de un ambiente con  máximo 14 puestos de 

trabajo computarizados y distribuidos de la siguiente 

manera: 9 con diseño nómada y equipados con las 

ayudas desarrolladas, y una zona específica donde se 

ubica una superficie para la colocación de 5 puestos 

normales de trabajo.     

El concepto de mobiliario nómada se identifica con la 

filosofía  del trabajo que venía realizándose  en la sala 

de  comunicación aumentativa ya que facilita la 

ejecución de actividades y la puesta en escena de los  

roles que adoptan los usuarios con discapacidad,  

cuando asisten a ella.  Es importante destacar que la 

sala, en su estructuración física, responde a las 

necesidades para fomentar la socialización con 

profesores, terapeutas y pares. 

 

 Del mismo modo, el equipo interdisciplinar tomó como 

referencia el concepto de accesibilidad, diseño universal 

de áreas y dimensiones que facilitan el ingreso de  sillas 

de ruedas y circulación entre puestos de trabajo;  

 

3. Resultados 
Los recursos y ayudas técnicas adaptadas –hardware y 

software– en la sala de comunicación aumentativa y 

alternativa, y su aplicación en niños de educación 

especial, han permitido  analizar  su impacto en  algunas  

esferas humanas como la cognitiva, motora y afectiva; 

de este modo,  se ha observado incremento en  la  

motivación  y  la atención, tendencia a la  interacción 

social,  respeto de turnos y ritmos de aprendizaje 

individual,   mayor concentración,  esfuerzo por la  

solución   de problemas, y tendencia a la construcción 

de conocimiento sobre la base de  la experimentación 

individual. 

De otra parte,  el uso de estos dispositivos  ha tenido un 

impacto significativo en la esfera lúdica  debido a que  

su diseño  tuvo en cuenta la importancia de aprender 

con base en ambientes de juego, con lo cual se ha 

elevado la autoestima de los niños con limitaciones 

quienes han podido experimentar juegos con pares,  lo 

cual ha contribuido en elevar su sentido de solidaridad y 

compañerismo. 

 

  4. Conclusiones 
La generación de ambientes mediados por la tecnología 

como alternativa para  fomentar el desarrollo humano de 

quienes presentan necesidades especiales debe ser 

producto de  trabajo interdisciplinario por cuanto se 

deben estudiar juiciosamente variables humanas, 

ambientales, ergonómicas y psicopedagógicas.    

Cuando el  pensamiento tecnológico penetra  en  el 

campo de la pedagogía especial,  se debe fomentar el  

uso de diversos instrumentos, herramientas y materiales 

de soporte,   fundamentales para que las personas con  

discapacidad puedan desarrollar sus potencialidades e 

integrarse a la sociedad  en condiciones de menor 

restricción.  

El diseño  de ambientes  enriquecidos con tecnología y 

las adaptaciones que se propongan deben estar inscritos 

en la realidad sociocultural  de las personas con 

limitaciones y, en lo posible,  estar al alcance de sus 

condiciones económicas para no  despertar en ellos 

expectativas difícilmente alcanzables. 

Generar una mirada a la discapacidad,  desde las  

perspectivas interdisciplinaria y  tecnológica, conduce a 

inscribir la Educación Especial en una visión científico-

tecnológica que facilitará el diseño, el desarrollo y la  

aplicación  de una gran variedad de soluciones a los 

problemas humanos con las cuales se pueda garantizar  

la accesibilidad  al mundo social y de conocimiento. 

Las sociedades que luchan por hacer realidad el 

principio de equiparación de oportunidades fácilmente 

comprenden que  la ciencia, la educación y la tecnología 

son elementos claves para el desarrollo de las 

potencialidades y capacidades de estos seres humanos. 
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Resumen 
Es intención de este trabajo proponer a las nuevas 

tecnologías como alternativa para trabajar los niveles 

perceptivos vinculados al pensamiento   y  dinamizar 

así,  los procesos básicos del aprendizaje de la 

lectoescritura. Los  factores que intervienen  en  dicho  

aprendizaje  son complejos. Este aprendizaje se basa 

sobre pilares importantísimos como  el desarrollo 

motriz, la percepción, visual y auditiva , la orientación 

temporo espacial , la atención y memoria. 

Muchas veces la incorrecta adquisición de la 

lectoescritura  tiene su origen  en algunos de estos 

pilares, mas que en el mecanismo en si mismo. 

En la búsqueda de recursos que posibiliten crear nuevas 

modalidades terapéuticas surge la actividad 

computacional.  

Para ello se trabajará con programas educativos  las 

áreas anteriormente mencionadas. 

 

1. Desarrollo 
El problema que da origen a este trabajo se basa en el 

escaso software, para la población de niños con retardo 

mental moderado, para la rehabilitación del lenguaje en 

general, y de la lectoescritura en particular.  

Tradicionalmente desde la perspectiva pedagógica el 

aprendizaje de la lectoescritura ha sido planteado como 

una cuestión de métodos. El método sintético parte de 

elementos menores a la palabra. Ha insistido en la 

correspondencia entre lo oral y lo escrito, entre el 

sonido y la grafía. Es un proceso que consiste en ir de la 

parte al todo. Los elementos mínimos de lo escrito son 

las letras. 

Posteriormente bajo la influencia de la lingüística, se 

desarrolla el método fonético , que se instala partir de lo 

oral. El proceso entonces consiste en comenzar por el 

fonema asociándolo a  su representación gráfica.  

El desacuerdo entre los dos métodos se refiere sobre 

todo al tipo de estrategia perceptiva puesta en juego, 

auditiva para uno, visual para el otro. Dicha rivalidad 

fue denominada "querella de los método" Braslavsky,  

(1983). 

Este trabajo propone el uso de todos los sentidos  para la 

adquisición y/o estimulación  de la lectoescritura. Para 

ello se vale del uso de la computadora , trabajando 

simultáneamente tacto , visión y audición. 

 

Como en la reeducación tradicional no usamos un solo 

recurso, aquí seleccionamos  varios programas de tipo 

educativos orientados a otros fines y es el terapeuta , el 

que debe analizarlos y encontrar la aplicación 

reeducativa adecuada. 

En aquellas áreas que sea posible crear una actividad a 

medida del alumno; se trabajará con algún graficador o 

con el programa de lenguaje de autor CLIC. Este tipo de 

programas al ser abierto permite la creación, variedad y 

adecuación que innecesaria en ciertos casos. 

Todas las actividades estarán graduadas 

progresivamente, reforzando lo adquirido y enfrentando 

al alumno a situaciones paulatinamente cada vez más 

complejas. 

Dichos programas se pueden clasificar en abiertos o 

cerrados. Aquí se  los agrupa según el área  a trabajar.  

 

ESQUEMA CORPORAL  
La mayoría de los softwares  trabajan elementos de la 

cara, y  solo  algunos pocos lo hacen  con  tronco y las 

extremidades. 

CARICATURAS DE EDUWIN (C), que corre 

bajo  Windows. En ambos  casos la construcción de la 

cara se realiza sobre un ovalo. 

FIGURA HUMANA  DE SENI(C) 
Es un  software  para   armar figuras humanas 

completas, cara, tronco y extremidades. 

COORDINACION VISO MOTORA  
BUS(C) 
Este programa presenta el recorrido de un micro escolar  

que recoge niños en sus casas y los lleva a la escuela. Se 

utilizan las teclas de navegación del cursor para 

desplazar al colectivo por el camino. 

EL SAPO (C) 
La pantalla presenta un laberinto con un sapo que debe 

llegar hasta una flor. 

Se contabiliza la cantidad de movimientos realizados 

por el niño para resolver el juego. 

RAQUETA - PELOTA DE ADIBU (C) 
Se accede a este juego cliqueando en la raqueta de la 

pantalla principal.  

La ejercitación consiste en hacer rebotar la pelota contra 

una barra móvil,  para que por efecto del choque de esta 

contra una pared de ladrillos , estos vayan 

desapareciendo. 

CARRERA DE AUTOS DE ADIBU (C) 
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Desde la pantalla principal se accede cliqueando en el 

auto .   

De esta manera se visualiza un circuito de carrera , por 

donde se debe maniobrar un auto (con el mouse o con 

las teclas de navegación).Posee cinco diferentes pistas 

que varían de circuitos simples, con muchas rectas y  

pocas curvas a pistas más complejas , sinuosas y más 

peligrosas.   

KID PIX  ( A ) Se deberán crear actividades  de 

laberintos  horizontales, verticales y quebrados, 

generando distintos grados de dificultades crecientes  

FIGURA FONDO 
Para esta área no se encontraron programas de tipo 

cerrado por lo tanto el terapeuta deberá crear las 

actividades. Para ello se podrá valer de distintos 

graficadores. 

KID PIX   ( A )  Se deberán crear actividades  

utilizaran  sellos  y se los   distorsionará visualmente 

con efectos  de pincel . 
Se deberán utilizar distintos tipos de modificación sobre 

el objeto por para algunos será complicado la niña para 

otros las manchas para otros los colores. La variedad 

deberá ser amplia para tratar de abarcar todas las 

posibilidades de distorsión. 

 

CONSTANCIA PERCEPTUAL  
Para la estimulación de esta área se podría citar los 

siguientes programas: 

TRAMPOLÍN ( C ) es un  CDRom  recomendado 

para niños de dos a cuatro años En su interior se   

observa una sala de Jardín de Infantes, donde se puede 

advertir  diversos juguetes , entre ellos un oso. Haciendo  

click en él , se accede a la pantalla que muestra cuatro 

osos con remera. 

A través de las pantallas cambian las formas y los 

colores , la constante es grande - chico. 

ADIBU (C) 
Este software es muy completo y se puede  ejercitar 

varios aspectos de la percepción, por eso en este trabajo 

se lo citará en reiteradas oportunidades En este apartado 

nos referiremos  al apareamiento de objetos en grande , 

mediano y chico. 

KID PIX ( A )    SE utilizaran  sellos  y se   varia  su 

tamaño  con la tecla CONTROL . Así se diseñaran 

actividades  a medida  de las necesidades del alumno  

POSICIÓN EN EL ESPACIO ONDAS (C) 
Este software posee un subdirectorio llamado 

“Mosaicos“ que  permite componer figuras complejas a 

partir de figuras geométricas, según un modelo dado 

ADIBU (C) 
En el subdirectorio”  Mosaico”se ejercita la 

discriminación visual en relación a la posición en el 

espacio de las figuras  . 

En el primer nivel se arman ,libremente ,figuras 

complejas utilizando  las figuras geométricas que se 

encuentran en el sector inferior.  

En el segundo nivel hay un modelo ,siempre presente en 

el sector izquierdo  ,para ser copiado en el sector 

derecho 

CUBOS DE SINTESOFT (C) 
Permite el ejercicio de la percepción , la discriminación 

visual en relación a la posición en el espacio de las 

figuras  y los colores. 

La actividad consiste en reproducir un esquema de 

figuras dado. La pantalla presenta un modelo en el 

sector izquierdo y un espacio en blanco en el derecho. 

 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS  
Esta área se podrá estimular mediante distintos 

programas de rompecabezas  

ROMPECABEZAS DE MICKEY (C) 
ROMPECABEZAS DE SINTESOFT (C) 
Este programa permite variar la cantidad de cortes y la 

variedad, si pueden  ser irregulares. 

CLIC  ( A ) 
Con  el programa  de autor, CLIC, el  terapeuta o 

docente podrá diseñar  variados  rompecabezas  de 

imagen o de texto , según lo requiriera cada niño. Ésta 

secuencia debe ser paulatinamente dosificada.. 

La complejidad se dará en la cantidad de cortes y en el 

tipo de figura no así en el modo irregular del corte. 

ATENCIÓN 
“SIMON“ DE SINTESOFT (C) 
Es un software para una ejercitación polisensorial , 

donde se trabaje  la discriminación  visual y auditiva 

simultáneamente . 

Este juego consiste en seguir o copiar la secuencia que 

realiza la computadora. 

CLAVES (C) 
Es un software para el entrenamiento de la atención en 

un campo más abstracto . 

Ejercita la percepción visual y la atención ,  

relacionando cada letra con un símbolo  que el software 

le adjudica; para poder  descubrir una palabra oculta. 

MEMORIA  
Es el típico memotest para  localizar los pares iguales  

MEMO TEST DE SINTESOFT. (C) 

El juego presenta sesenta fichas dadas de objetos  

LAS CARTAS DE DISNEY (C) 

CLIC (A) 
Aquí  también  se podrá  crear  actividades utilizando  la 

modalidad   MEMORIA: En una única ventana se 

encuentran duplicadas todas las piezas del 

rompecabezas. En cada tirada deben destaparse dos 

piezas. 
 

2. CONCLUSIONES 
El aprendizaje se sostiene y es posible mediante la 

interacción del sujeto con su medio, es decir mediante 

un “adecuado encuentro” entre ambos.  El juego es el 

medio que utilizamos para esta interacción. 

Si bien propiciamos el acceso a la cultura, entre otras 

cosas a través del aprendizaje de la lectoescritura y las 
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operaciones numéricas  resulta imprescindible una 
adecuada articulación entre nuestra expectativa como 

docentes y la significación subjetiva del aprendizaje 

desde el deseo de apropiarse del objeto de conocimiento 

hasta el entramado con lo cognitivo, lo anímico y lo 

social. 

Si no tomamos en cuenta esta articulación sin investir 

de sentido a los contenidos a enseñar, condenamos al 

alumno a “no aprender” aportando significaciones a este 

“no aprendizaje” que atrapan las potencialidades dando 

un valor de verdad a la dificultad, lo cual lo liga a la 

frustración y al fracaso. 

Otra circunstancia del desencuentro con las 

posibilidades de nuestros alumnos fue el presuponer un 

plafonamiento  respecto a la adquisición de 

determinadas nociones, no dando al sujeto la posibilidad 

de poner en escena sus potencialidades, proponiendo 

actividades que no generaban aprendizajes 

significativos para la interacción social.  

Al considerar sólo el déficit no se les brinda en muchas 

oportunidades la posibilidad de acceder al código lecto-

escrito o numérico aunque sólo sea en forma intuitiva, 

lúdica   acotándoles el aprovechamiento al máximo de 

sus potencialidades. 

En nuestra práctica diaria, debemos diseñar una 

secuencia de enseñanza que posibilite la 

reestructuración de esos saberes  previos, de ahí que  su 

conocimiento  es relevante para establecer 

relaciones(por semejanza u oposición)  entre  los 

mismos y la nueva información. 

En general, como las ideas previas que poseen nuestros 

chicos  son escasas, es muy difícil establecer esas 

relaciones. 

La idea de trabajar loa saberes previos de la percepción 

constituyen el andamiaje necesario para la 

lectoescritura. 

El aprendizaje depende también del desarrollo potencial 

del sujeto. Vygotski denomina “zona de desarrollo 

próximo”que es la distancia entre el nivel actual de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado  a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

en colaboración con otro compañero más capaz. 

La educación especial puede entenderse como una 

educación sistemática destinada a proporcionar 

mediaciones (signos, símbolos, instrumentos) capaces 

de favorecer el desarrollo en función de su estructura 

psicológica peculiar, “prótesis instrumentales”, 

mediaciones capaces de provocar una organización 

sustitutiva de las funciones superiores, proporcionar al 

niño recursos metacognitivos. 

Para finalizar recordaremos pensamientos de Horacio 

Reggini 

...” la única manera de impedir que las computadoras se 

transformen en monstruos tecnológicos es convertirlos 

en auxiliares del intelecto mediante la humanización del 

lenguaje y de la modalidad con que las usamos.” 
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Resumen  
La realización de este trabajo se enmarca dentro del área 

de la Tecnología de Rehabilitación y pretende ayudar y 

facilitar el desempeño de personas ciegas y disminuidos 

visuales en la lectura del sistema Braille, reemplazando 

el papel por un dispositivo capaz de simular relieves. El 

desarrollo es un prototipo experimental de una celda 

Braille electrocutánea, la cual presenta información 

Braille a la persona ciega estimulando eléctricamente 

los axones nerviosos de los mecanoreceptores de la piel, 

en la yema del dedo. El modelo experimental consta de 

una celda Braille con seis electrodos que reciben la 

señal de estimulación de seis convertidores V-I y un 

microcontrolador. Este último se encarga de recibir el 

texto desde una computadora y generar seis señales de 

tensión para activar los convertidores V-I, de acuerdo al 

caracter recibido.  

El prototipo se experimentó satisfactoriamente con 

personas ciegas y disminuidos visuales, permitiendo 

captar una sensación de presión similar a la de una celda 

Braille con relieves reales. 

 

1. Introducción  
En los últimos años, varios métodos se han propuesto 

para producir sensaciones táctiles, existiendo una gran 

variedad de tecnologías disponibles y otras tantas se 

encuentran en etapa de investigación y desarrollo [1]. 

Dichos sistemas consisten en generar por medios 

alternativos sensaciones táctiles, percibidas 

normalmente por un  individuo al tocar o frotar  

superficies de distintas texturas y formas.  

Un display táctil es un dispositivo que presenta 

información al usuario (portador del dispositivo) 

estimulando los receptores nerviosos de la piel. Existen 

numerosos dispositivos que utilizan diferentes  medios 

para lograr ese estimulo, por ejemplo: la temperatura, la 

electricidad, el aire comprimido o la variación mecánica 

(de presión o vibratoria)[2],[3],[4]. 

El trabajo desarrollado consiste en el diseño, desarrollo 

y experimentación de un prototipo experimental de una 

celda Braille de estimulación táctil electrocutánea, la 

cual es un dispositivo que presenta  información a la 

persona ciega estimulando eléctricamente los nervios 

perceptivos del dedo.  

Se eligió la estimulación eléctrica ya que tiene menores 

problemas de fabricación y mantenimiento, que los 

dispositivos mecánicos, por lo tanto, sus costos son 

menores. Esto permitirá a las personas afectadas, 

incapaces de acceder a otros sistemas de comunicación, 

utilizar herramientas similares a los dispositivos 

existentes en el mercado a un menor costo.  

A continuación se describirán los tipos de 

mecanoreceptores, sus características y el principio de 

estimulación eléctrica selectiva. 

 
A. Estructura de la piel 

En un primer paso, se consideraron los mecanismos de 

sensación táctil. Se estudiaron varios tipos de 

mecanoreceptores ubicados en la piel humana, 

principalmente, (1) los corpúsculos de Meissner o 

mecanoreceptores de adaptación rápida (RA: rapidly 

adapting), (2) las células de Merkel o mecanoceptores 

de adaptación lenta tipo I (SAI: slowly adapting type I), 

(3) los terminales de Ruffini o mecanoreceptores de 

adaptación lenta tipo II (SAII: slowly adapting type II), 

y (4) los corpúsculos de Pacinian (PC: Pacinian 

Corpuscle)[2]. Al ser la población de SAII muy 

pequeña, fue excluida del estudio. Investigaciones 

realizadas[3]; consideraron que se podían estimular los 

mecanoreceptores por separado; y las combinaciones de 

esos estímulos podrían producir distintas sensaciones 

táctiles. 

En Fig. 1 [4] se observa la sección transversal de la piel 

humana. RA y PC se consideran que perciben la 

vibración, mientras que SAI percibe la presión [5]. 

Algunas veces RA y PC (mecanoreceptores de 

adaptación rápida) son considerados como sensores de 

velocidad y aceleración, ya que responden con un solo 

impulso a la deformación, mientras que SAI 

(mecanoreceptor de adaptación lenta) es denominado 

sensor de posición o de desplazamiento, ya que 

responden a intensidad y duración del estimulo.  

En la siguiente tabla [5] se observan las características 

más importantes de los mecanoreceptores, tenidas en 

cuenta al momento de la estimulación. 

 
Mecanoreceptores  Profundidad 

mm 

Diámetro 

µµµµm 

Orientación 

Meissner(RA) 0,7 3 ∼ 5 Perpendicular 

Merkel(SAI) 0,9 7 ∼ 12 Paralelo 

Pacinian(PC) 2,0 ∼ 5 ∼ 13 Paralelo 

Dolor, calor y frío ........... 1 ∼ ............ 

Tabla 1. Profundidad, diámetro y orientación de los axones de 

los mecanosreceptores, respecto de la superficie de la yema 

del dedo. 

 

Como consecuencia de la diferencia de tamaños, el 

estimulo eléctrico de los nervios de los 

mecanoreceptores es mucho más fácil de producir que el 
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de otros nervios aferentes, debido a que generalmente el 

umbral de estimulación aumenta con el diámetro [5] 

Otra  característica  importante en la yema del dedo es 

el grosor de la capa cornea de la piel, cuyo valor 

aproximado es 600 µm mientras que en otras partes del 

cuerpo es tan pequeña como de 15 µm [10],[11]. 

 

Fig. 1. Sección transversal de la piel humana.  

RA: corpúsculo de Meissner, SAI: célula de Merkel, SAII 

terminal de Ruffini, PC: corpúsculo de Pacinian. 

 

B. Mecanismo de estimulación eléctrica selectiva 
En un segundo paso, se consideraron las investigaciones 

relacionadas con los mecanismos de estimulación 

eléctrica, donde se controló la distribución de una fuente 

de corriente en la superficie de la piel y la activación del 

nervio en forma indirecta [5]. Cuando un pulso de 

corriente catódica (negativa) se aplica a la superficie de 

la piel, se activan los axones de los nervios orientados 

horizontalmente a la superficie.  

Contrariamente cuando se aplica corriente anódica 

(positiva) como estimulo, se activan los axones de los 

nervios orientados verticalmente, como el axón de RA. 

Para lograr una sensación de presión se define una señal 

de estimulo como la mostrada en la Fig. 2, donde se le 

agregaron algunas restricciones para evitar posibles 

lesiones al tejido cutáneo. Primero, la corriente máxima 

de salida de un electrodo es limitada a 2 mA. Por otro 

lado, si bien la estimulación puede ser catódica o 

anódica, la corriente aplicada típicamente es bifásica 

(negativa y positiva) a fin de eliminar acumulación de 

cargas en la superficie de la piel. 

Para lograr la estimulación se aplica un pulso de 

corriente intensa de corta duración en una polaridad 

compensando con corriente inversa en el resto del 

período. Como característica principal la duración del 

pulso es fijada en 200 µs. 

Como se observa en la Fig. 2, la corriente de 

estimulación y la frecuencia de la señal son ajustables . 

De acuerdo a los estudios realizados [2]-[9], los 

mecanoreceptores son sensibles o responden a estímulos 

que están en el rango de frecuencias de 40 a 600 Hz 

aproximadamente. 

Con respecto a la duración del pulso de estimulación 

(200 µs), todos los trabajos encontrados en estimulación 

electrocutánea [5],[13],[16],[18]; utilizan este valor. 

Esto puede estar relacionado con los fenómenos de 

adaptación o habituación que ocurren en las fibras 

nerviosas, ya que, por ejemplo, las fibras de SAI 

responden a estos umbrales. 

En base a estas investigaciones, y a las 

experimentaciones realizadas [19] se propone un 

modelo experimental que se evalúa en personas ciegas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Forma de onda de la corriente de estimulación. 

 

2. Desarrollo 
 

A. Modelo experimental 
El modelo experimental desarrollado se muestra, en 

forma simplificada, en el diagrama en bloques de la 

Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Diagrama en bloques del prototipo experimental. 

 

Como puede apreciarse en el diagrama en bloques,  la 

celda Braille electrocutánea es controlada por una 

computadora. En ella, a través de un software 

desarrollado en Windows® se ingresan los diferentes 
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parámetros relativos a los pulsos de estimulación, y los 

caracteres que se desean representar. Los parámetros  de 

estimulación que pueden ser modificados son: tiempo 

de permanencia del caracter, indicador de tipo de 

caracter, frecuencia y ancho de pulso. El tiempo de 

permanencia del carácter puede variarse de 1 a 10 seg, 

en pasos de 1 seg. La selección del ancho de pulso se 

realiza en pasos de 10 µseg en el rango de 150 a  

300µseg, de acuerdo a la experimentación realizada en 

trabajos previos [19]. Al seleccionar el ancho de pulso 

automáticamente queda disponible para el usuario, la 

selección de la frecuencia entre cuatro valores distintos 

en el rango de 278 a 1111 Hz. 
El siguiente bloque es una Interfaz CP2102, la cual 

permite la adaptación de la información de salida de la 

PC vía USB a UART, señal de entrada para el 

microcontrolador MC68HC908QY4.  

El microcontrolador MC68HC908QY4 está programado 

para recibir los parámetros seleccionados y la 

información a ser presentada desde la PC, y controlar 

los convertidores de corriente. La tabla de conversión de 

caracteres ASCII a código Braille está almacenada en el 

microcontrolador. Los pulsos de tensión  provenientes 

del microcontrolador, requieren ser adaptados para 

ingresar a los convertidores V-I. Este 

acondicionamiento se realiza para cada convertidor, con 

un amplificador adaptador de impedancia, una etapa de 

regulación de amplitud del pulso con transistor JFET de 

canal N y un filtro pasa alto. La función de este último 

es obtener una señal bifásica de valor medio nulo. 

El bloque de los convertidores está formado por seis 

convertidores de tensión en corriente (V-I). Cada 

convertidor se diseñó con dos fuentes de corriente, del 

Tipo cascode con transistores bipolares, calibrados para 

una corriente máxima de salida de 2 mA en la fase 

negativa y una salida de 0,5 mA en la fase positiva de la 

señal. 

La alimentación a los seis convertidores de V-I se 

realiza a través de las fuentes de CC lineales de ±120 V, 

de característica V-I plegada con limitación de corriente 

máxima de salida de 6 mA. Estas fuentes de 

alimentación proveen un transformador de aislación. 

Finalmente, en la Celda Braille se reciben los pulsos de 

estimulación representando los caracteres Braille 

cuando el usuario apoya su dedo sobre la misma. 

 

B. Electrodos de estimulación 
Los electrodos de estimulación conforman la celda 

Braille propiamente dicha. Para el diseño de la misma se 

tuvieron en cuenta las experiencias realizadas  por este 

mismo grupo de investigadores en trabajos anteriores 

[20], cumpliendo además con los requisitos de: tamaño, 

simplicidad  y bajo costo. 

Los electrodos que conducen los impulsos eléctricos se 

fabricaron a partir de pines de acero que se insertaron en 

una placa de acrílico siguiendo la disposición de la 

denominada tabla Integral (dos columnas de tres filas 

cada una) del sistema Braille. Las distancias 

normalizadas entre los electrodos, así como la 

disposición en la mencionada tabla, se muestran en la 

Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Diagrama de la celda Braille de estimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fig. 5. Electrodo de retorno. 

 

En la construcción de esta celda se pulió la superficie de 

la placa acrílica que permanece en contacto con la yema 

del dedo del usuario, con la intención de eliminar 

cualquier imperfección que pueda simular un relieve 

físico real y, de esta manera, asegurarse que sólo se 

percibe la sensación táctil producida por los  impulsos 

eléctricos.  

Cómo electrodo de retorno de los estímulos se utilizó un 

electrodo móvil (Fig. 5). El mismo consiste en una placa 

metálica dispuesta en una malla regulable que permite 

ajustarse  alrededor del dedo. 

 

3. Experimentación 
 

A. Metodología 
La experimentación comienza con una serie de pruebas  

preliminares en  10 individuos con visión normal. La 

misma tenía dos finalidades; por un lado, la de 

identificar el rango variabilidad de los parámetros que 

logran una mejor recepción del estímulo por parte de los 

mecanoreceptores; y por otro lado la de localización de 

los electrodos activos. Los parámetros que se 

consideraron fueron: duración del ancho de pulso,  

frecuencias de estimulación y tiempo de permanencia 

del caracter. La experimentación posterior se realizó con 

7 individuos adultos ciegos y disminuidos visuales, que 

tenían buen desempeño en la lectura Braille. Esto último 

4 

3 

1 

5 2 

6 

2.5 mm 
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se evaluó con la lectura de Braille en papel, previa a la 

experimentación. 

El desarrollo tanto de la primera, como la segunda parte 

consistió en cinco pruebas enumeradas del 1 al 5, 

agregándose una prueba de lectura de frase en código 

Braille para la experimentación con el segundo grupo de 

personas.  Para cada una de los ensayos se definió un 

protocolo que involucra varias tareas: 

• Lavar bien las manos. 

• Limpiar con alcohol la celda Braille. 

• Ajustar los parámetros del prototipo experimental. 

• Limpiar con alcohol la yema del dedo a estimular. 

• Limpiar con alcohol la zona del dedo donde se 

colocara el electrodo móvil. 

• Colocar el electrodo móvil en el dedo a estimular, 

ajustarlo. 

• Colocar la mano en la posición más cómoda 

posible. 

• Colocar la yema del dedo sobre la celda y ajustar la 

intensidad del estimulo deseada.  

• Realizar la prueba  Nº … 

• Registrar las diferentes sensaciones percibidas. 

• Dejar descansar el dedo. 

 

La experimentación se realizó variando la intensidad de 

corriente en forma gradual dependiendo de la 

sensibilidad del individuo. Los ensayos consistieron en 

activar un electrodo o más, de la Celda (Fig.4) durante 

un determinado tiempo. En el Ensayo N°1 se activa sólo 

el electrodo N°1; en el Ensayo N°2, los electrodos 2 y 5 

simultáneamente; y finalizando con la estimulación de 

todos los electrodos en forma secuencial., en el Ensayo 

N°3. 

El Ensayo N°4 consiste en activar los electrodos de a 

pares en forma secuencial, comenzando por la primera 

fila  hasta la última. El Ensayo N°5 consiste en activar 

los electrodos en forma secuencial con el siguiente 

orden: primero los electrodos 1 y 6, segundo los 

electrodos 3 y 4;  y tercero los electrodos 1, 4, 3 y 6. 

Una vez que se logró establecer los valores de ancho de 

pulso, frecuencia y tiempo de permanencia que 

otorgaron mejor  recepción en personas con visión 

normal, se procedió a realizar los ensayos en las 

personas ciegas y disminuidas visuales. Con este último 

grupo, primero se realizó por cada persona el Ensayo 

N°1, en los rangos de ancho y frecuencia de 

estimulación ya seleccionados, eligiendo aquél que 

otorgaba una mejor respuesta. Posteriormente se 

continuó con los siguientes ensayos, finalizando con la 

frase en código Braille. Para la lectura de la frase se 

utilizaron los siguientes indicadores: indicador de 

mayúscula (electrodos activos N°1 y 3), indicadores de 

números (electrodos activos 3, 4, 5 y 6) e indicador de 

espacio (ningún electrodo activo). 

 

B. Resultados 
Los resultados de las pruebas realizadas con personas de 

visión normal, fueron satisfactorios en lo que refiere a la 

localización correcta de cada electrodo activo. La 

principal sensación es un cosquilleo leve en todo el 

rango frecuencial, y una sensación de presión punzante 

acentuada alrededor de los 200 µseg. Por este motivo se 

eligieron para continuar la experimentación con el 

segundo grupo de personas, los siguientes anchos de 

pulso: 200, 250  y 300 µseg., con sus correspondientes 

rangos de frecuencia comprendidas entre 555 y 833 Hz., 

siendo estos los máximos valores. 

En cuanto al tiempo de permanencia del carácter se optó 

por el máximo: 10 seg. 

Los resultados de la experimentación con el segundo 

grupo otorgaron buenos resultados ya que pudieron 

identificar en un 90% los electrodos activos. En lo que 

respecta a la duración del ancho de pulso elegida, la 

mayoría coincidió en seleccionar 250µseg y la máxima 

frecuencia disponible en este rango. 

La prueba de lectura resultó exitosa, ya que 100 % de 

los participantes pudo leer un  85 % de los caracteres 

adaptándose rápidamente al régimen impuesto de 

lectura. Asimismo pudo evidenciarse que esta prueba 

requería un buen nivel de concentración, lo cual en 

algunos casos debió repetirse más de una vez para 

alcanzar los resultados definitivos de la prueba.  

En cuanto al umbral de intensidad de corriente, este 

resultó muy variable, dependiendo particularmente de la 

impedancia de la yema del dedo, la cual está en relación 

directa con las actividades que el individuo realiza 

habitualmente. 

En algunos casos se percibieron sensaciones 

desagradables al retirar el dedo o barrer la celda. 

 

4. Conclusiones 
Luego de las pruebas de experimentación con 

disminuidos visuales y ciegos, se logro que estos 

perciban sensaciones táctiles “virtuales”. En la 

experimentación con este grupo se percibió una 

sensación de presión clara y definida. El estimulo 

adecuado con el cual se logra la sensación de presión se 

obtuvo con una frecuencia específica (cercana a 1KHz) 

y un ancho de pulso alrededor de los 250 µseg.  

Respecto a los valores de corriente, existe un amplio 

rango de valores que van desde los 0,3mA hasta los 1,6 

mA y depende del individuo a estimular. Esta corriente 

dependerá de la impedancia de la yema del dedo de cada 

individuo.  

Para trabajos futuros se recomiendan una serie pautas a 

fin de lograr mejores resultados: 

• Investigar el tiempo de recuperación de los 

receptores táctiles a fin de evitar sensaciones 

remanentes en los mismos después de interrumpir 

la estimulación.  

• Armar la configuración de la cinta Braille a partir 

de los resultados obtenidos. 

• Anular los efectos de sensaciones molestas sobre la 

yema del dedo.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta algumas aplicações 

pedagógicas do sistema Falibras-MT, um sistema 

concebido para facilitar a interação entre o surdo e o 

ouvinte, uma vez que permite a tradução de textos em 

Português para Libras. Essas aplicações visam dar mais 

condições para a inclusão social e escolar do surdo. O 

Falibras-MT é um ambiente para a autoria de tradutores 

automáticos de textos do Português para Libras, que usa 

memórias de tradução para permitir que o tradutor a ser 

especificado possa considerar o domínio de 

conhecimento do texto inicial, além das outras 

características importantes, tais como, o discurso e a 

pragmática das línguas envolvidas. 

 

1. Introdução 
Os projetos de inclusão social de portadores de 

deficiência, em particular dos surdos: Lei no 

10.172/2001 (Plano Nacional de Educação) e Lei no 

10.436/2002 (Reconhecimento de Libras como meio 

legal de comunicação e expressão), confirmam a 

urgência em se melhorar a interação entre o ouvinte e o 

surdo, principalmente quando o ouvinte é o professor e 

o surdo é o estudante. As dificuldades de se dar uma 

formação em Libras, em médio prazo, para professores 

do ensino fundamental da rede pública reforça essa 

necessidade. O trabalho dos intérpretes Português-

Libras exige uma preparação de vocábulos que demanda 

muito trabalho de pesquisa. Os recursos atualmente 

usados pelos intérpretes apresentam limitações com 

relação ao auxílio dinâmico e no arquivamento das 

informações. 

A Lei Federal nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que 

dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

estabelece que: 

• Art.1º - Libras será um componente curricular 

obrigatório nos cursos de formação de professores 

para o exercício do magistério, em nível médio e 

superior, e nos cursos de fono-audiologia, de 

instituições de ensino público e privado, do sistema 

federal de ensino.  

• Art.11 - A formação de tradutor e intérprete de Libras 

e Língua Portuguesa efetivar-se-á por meio de curso 

superior ou pós-graduação. 

• Art.15 - A programação visual dos cursos de 

formação de professores, na modalidade de educação 

a distância, deverá dispor de sistemas de acesso à 

informação como janela com Tradutor e Intérprete de 

Libras e Língua Portuguesa e sub-titulação por meio 

do sistema de legenda oculta, de modo a reproduzir 

as mensagens veiculadas às pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva. 

Assim, fica evidente a necessidade de um suporte 

tecnológico para que a interação entre estudantes surdos 

e seus professores se estabeleça, de fato, no Brasil. 

O projeto Falibras
1
[1] foi concebido, inicialmente, 

como um sistema que, ao captar a fala no microfone, 

exibe, no monitor de um computador, a tradução do que 

foi dito, em Libras, na forma gestual animada, em 

tempo real.  

O Falibras-MT é um dos sistemas desenvolvidos no 

projeto Falibras. Trata-se de um ambiente para a autoria 

de tradutores automáticos, ou seja, um ambiente 

computacional com recursos para a criação, adaptação, 

teste e aplicação de tradutores automáticos. Ele traduz 

textos do Português para Libras, com apoio de uma 

Memória de Tradução. Isso permite que o tradutor possa 

considerar o domínio de conhecimento do texto inicial, 

além das outras características importantes como o 

discurso e a pragmática das línguas envolvidas. Esse  

sistema é estruturado para mapear palavras de um texto 

em português para um conjunto de animações, numa 

forma sentencial Libras, conforme é apresentado em [2]. 

 Este artigo revisa a implementação do sistema 

Falibras-MT, e visa apresentar algumas aplicações 

pedagógicas, que visam potencializar a aprendizagem 

dos estudantes surdos a partir de uma, melhor, interação 

com o professor e com os demais participantes do 

ambiente onde a aprendizagem ocorre.  

                                                 
1
 Submetido e aprovado pelo CNPq e pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL). 
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Segundo Campos et al. [3], o desenvolvimento da 

interface de um programa voltado para pessoas com 

deficiência auditiva requer uma série de cuidados a 

serem tomados. A língua materna dessas pessoas é 

Libras e o Português é a segunda língua e, por isso, deve 

ser privilegiada a língua de sinais.  

Os objetivos para a construção do Falibras-MT  

foram [4]: 

• construir um tradutor de textos em Português 

para textos em Libras e para as respectivas 

animações em Libras; 

• construir, com o uso da gramática do 

português, um analisador morfo-sintático para 

garantir a inserção de unidades sintáticas na 

memória de tradução do ambiente de tradução 

Português-Libras; 

• projetar e implementar uma estrutura de 

armazenamento da memória de tradução; 

• projetar uma interface com o usuário adequada 

para permitir que o ambiente de tradução 

Português-Libras seja usado como uma 

ferramenta didático-pedagógica, permitindo o 

ensino-aprendizagem de português e de Libras, 

tanto pelos estudantes surdos como pelos 

próprios professores.  

A intenção foi garantir que as experiências de 

tradução feitas na sala de aula pudessem ficar 

registradas na memória de tradução para uso posterior. 

Com essa estrutura, textos em português podem ser 

traduzidos para Libras, a partir das estruturas sintáticas 

cadastradas na memória de tradução. À medida que o 

Falibras-MT vá sendo usado, e novas associações, 

Português-Libras, sejam inseridas, na Memória de 

Tradução, mais independente de um tradutor humano 

vai ficando esse tradutor automático. 

 

2. O Falibras-MT 
Nesta seção discute-se a interface tradutora baseada 

em memória de tradução – o Falibras-MT. 

Segundo Cocink [5], os programas de memória de 

tradução são hoje bastante usados pelos tradutores. 

Esses programas armazenam as traduções que o tradutor 

escreve, frase por frase ou segmento por segmento, e 

automaticamente sugerem essas traduções armazenadas 

quando o tradutor se depara com as mesmas frases ou 

com frases semelhantes. Dessa forma, o trabalho final 

fica muito mais uniforme e coerente, possibilitando-se 

ao tradutor a análise e o refinamento de suas opções 

terminológicas.  

Na verdade os programas de memória de tradução 

não processam a tradução automaticamente. Eles apenas 

formam grandes bancos de dados, as memórias, sendo o 

tradutor quem precisa selecionar o que quer usar ou o 

que é adequado para o contexto em que trabalha no 

momento. 

 O sistema Falibras-MT é constituído pelo módulo 

de tradução e pelo módulo de autoria de Memória de 

Tradução (MT).  

A arquitetura do módulo de tradução do Falibras-

MT é apresentada na figura 1, com as respectivas 

funções de tradução [2]. 
 
 

 
 

Fig. 1 – Arquitetura do módulo de tradução do 
Falibras-MT. 

 

Nessa estrutura, os seguintes elementos se 

destacam: 

1. texto fonte – é o texto em português a ser traduzido; 

2. texto parcial – é o texto, com estruturas sentenciais 

Libras; 

3. vídeos – uma seqüência do texto parcial em Libras, 

na forma gestual animada; 

4. dicionário de símbolos – um conjunto de frases em 

português e as respectivas estruturas sentenciais Libras; 

5. dicionário de vídeos – um conjunto de estruturas 

sentenciais Libras e as respectivas formas gestuais 

animadas; 

6. memória de tradução – é a estrutura constituída pelo 

dicionário de símbolos e pelo dicionário de vídeos. 

A estrutura funcional dos dois módulos do 

ambiente Falibras-MT está mostrada na figura 2 [2]. 
 

 
 

Figura 2 – Estrutura Funcional do Falibras-MT. 
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Suas principais funções são: 

 

1.  Carr/Edit DS/DV (funções para o usuário carregar / 

editar o dicionário de símbolos ou o dicionário de 

vídeos); 

2.  Carrega o Texto Fonte (função para o usuário 

carregar o texto fonte); 

3.  Traduz (traduz as sentenças do Português (Texto 

Fonte) para estruturas sentenciais Libras (Texto 

Parcial), que são seqüências de palavras do português 

que obedecem a sintaxe Libras); 

4.  Apresenta (apresenta as estruturas sentenciais Libras 

resultantes da tradução); 

 5. Apresenta (apresenta as formas gestuais Libras, 

animadas - Vídeos). 

Para representar as entidades apresentadas na 

estrutura funcional, devem ser usadas estruturas que 

permitem ampla manipulação dos dados armazenados. 

O sistema deve ser capaz de interagir com vários tipos 

de usuários que fornecerão textos fontes de diversas 

formas e, por isso, as estruturas devem ser dinâmicas e 

adaptáveis.  

Os textos são formados por conjuntos de termos 

seqüenciados e estruturados em segmentos. Os termos 

são palavras ou conjunto de palavras que tem 

significado único representando assim as estruturas mais 

básicas do texto. Os segmentos são estruturas formadas 

por esses termos que constituem sentenças ou partes de 

sentenças. 

Os usuários deverão gerar diversos e variados 

dicionários e, por isso, as estruturas que os representam 

devem apresentar facilidades de integração, ser 

independentes de sistemas operacionais ou formatos de 

armazenagem, e ter eficiência de pesquisa. 

O módulo de autoria da MT permite a edição do 

dicionário de símbolos, quando podem ser editadas 

associações entre estruturas sentenciais do Português e 

estruturas sentenciais Libras. Além disso, esse módulo 

permite a edição do dicionário de vídeos, quando podem 

ser editadas associações entre estruturas sentenciais 

Libras e as formas gestuais animadas. 

Muitas interações, entre as entidades da estrutura 

funcional, precisam ser controladas e monitoradas nos 

aspectos temporais e comportamentais do sistema. O 

usuário deve ser consultado sobre seus objetivos para 

que o Falibras-MT possa decidir a partir de qual usuário 

deve seguir na estrutura funcional. O usuário que 

direcionar o sistema para uma tradução, deve ter acesso 

apenas aos mecanismos relacionados com a 

apresentação de um texto fonte, com a tradução e com a 

apresentação dos vídeos pelo tradutor. Todo o processo 

de consulta de dicionários pelo tradutor, de definição de 

dicionários e de apresentação do texto parcial deve estar 

restrito à edição.  

O Falibras-MT possui uma interface gráfica para 

apresentar as formas gestuais animadas resultantes da 

tradução do texto fonte (figura 3). O programa tradutor 

consultará o dicionário de vídeos, para apresentar a 

seqüência de vídeos (figura 4).  

 

 
 
Figura 3 – Tela do Falibras-MT com texto parcial gerado. 

 

 
 

Figura 4 – Tela do Falibras-MT exibindo seqüência de 
vídeo. 

 

A arquitetura, apresentada nas figuras 1 e 2, permite 

a autoria de memórias de tradução de português para 

Libras, bem como, o uso desses tradutores para gerar, a 

partir de textos em Português, as equivalentes estruturas 

sentenciais Libras e as formas gestuais animadas. A 

técnica Memória de Tradução permite o registro em 

tabelas de equivalência de formas Português-Libras. 

 

3. O Falibras como ferramenta pedagógica 
Esta seção apresenta algumas aplicações 

pedagógicas do Falibras-MT. 

Em realizações feitas com turmas de surdos, 

observou-se o grande potencial pedagógico de 

ferramentas tecnológicas como o Falibras-MT, uma vez 

que ela pode ser usada para registrar as traduções que a 

própria turma der para sentenças do Português que 

estejam sendo exploradas pelo professor.  
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A atividade de tradução de textos do Português para 

Libras permite aos estudantes surdos discutirem entre si 

e com o professor o significado das palavras do 

Português, usadas no texto em pauta, como também 

descobrirem as estruturas sentenciais Libras e as formas 

gestuais animadas mais apropriadas para representarem 

as idéias registradas no texto.  

A repetição dessa atividade, com textos diferentes 

ou mesmo, na revisitação dos textos já traduzidos, 

implica no enriquecimento de conhecimentos 

lingüísticos tanto de Português como de Libras.  

Essa atividade de tradução fica ainda mais 

enriquecida quando existir o suporte de um sistema 

como o Falibras-MT. Usando esse sistema, torna-se 

possível registrar na Memória de Tradução as traduções 

escolhidas pela turma para os textos apresentados pelo 

professor. As traduções podem, então, ser estudadas 

pelos estudantes de uma turma, individual ou 

coletivamente, quando podem redefinir significados 

escolhidos previamente por novos, que emergiram do 

amadurecimento do entendimento das idéias registradas 

pelo autor de um texto. Quando essas redefinições 

forem registradas individualmente, surge a oportunidade 

de serem colocadas em discussão com o coletivo da 

turma, o que certamente irá gerar novas oportunidades 

de aprendizagem. 

Outra aplicação interessante do Falibras-MT é 

permitir que o professor possa acompanhar a evolução 

da aprendizagem de cada estudante surdo, a partir das 

traduções que ele registrar na Memória de Tradução 

para textos selecionados para tradução individual. Os 

textos selecionados para uma turma podem ser 

revisitados durante o período letivo para se perceber a 

evolução da aprendizagem de cada aluno. 

Com o acúmulo de sessões de uso do Falibras-MT 

por uma turma, a Memória de Tradução vai ficando 

cada vez maior e esse sistema de tradução vai sendo 

capaz de sugerir traduções para uma quantidade cada 

vez maior de estruturas sentenciais. A tal ponto que esse 

sistema poderá ser usado como uma ferramenta valiosa 

para o aumento do conhecimento de Libras, dos 

próprios professores. 

4. Conclusões 
Este trabalho mostrou a arquitetura do sistema 

Falibras-MT e seu potencial como ferramenta de apoio 

pedagógico. Também relata a inserção do projeto 

Falibras junto ao público alvo, no sentido de produzir 

uma ferramenta pedagógica que propicie a 

aprendizagem de Português e de Libras.  

Registra-se que os objetivos para a construção do 

Falibras-MT foram inteiramente alcançados. 

Acredita-se que esse sistema é uma contribuição 

para que os seguintes resultados possam ser alcançados: 

 

• Promover a aprendizagem de Libras pelos 

agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem; 

• Promover a aprendizagem do Português pelos 

agentes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem; 

• Oportunizar o acesso por parte dos surdos à 

informação curricular e cultural da sociedade; 

• Promover o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e do indivíduo. 

• Preparar o surdo para o exercício da cidadania, 

estudando e trabalhando nas mesmas condições 

de uma pessoa sem essa diferença; 

• Facilitar a inclusão do surdo no ambiente 

social 
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Resumo 

Neste artigo é apresentado um sistema de 

reconhecimento automático de fala desenvolvido para 

uma aplicação no âmbito das tecnologias de apoio a 

portadores de deficiência motora ao nível dos membros 

superiores. São também apresentados resultados do 

desempenho obtido pelo sistema. No âmbito deste 

trabalho a aplicação que foi seleccionada consiste numa 

interface, através de fala, para operar uma máquina de 

calcular virtual dotada com algumas funções científicas. 

Esta abordagem é muito vantajosa para o utilizador 

destinatário desta aplicação, uma pessoa com distrofia 

muscular que tem dificultados os movimentos ao nível 

dos membros superiores mas não apresenta 

impedimentos importantes na produção de fala. Para 

desenvolver este sistema, foi criada uma base de dados 

adequada. O sistema construído baseou-se em 

tecnologia de HMM semi-contínuos multi-stream com 

resultados já comprovados. Os resultados obtidos pelo 

sistema desenvolvido sugerem que um sistema de 

reconhecimento audio-visual pode tornar-se muito 

vantajoso no âmbito das tecnologias de apoio. 

 

1. Introdução 
A tecnologia actual tem vindo a sofrer grandes avanços 

a nível da interacção homem-máquina. No caso dos 

computadores, a interacção homem-máquina 

tradicional, realizada através do ecrã, teclado e rato, tem 

vindo a ser enriquecida com modos mais naturais ao 

homem, como são o toque, os gestos e a voz. Estas 

transformações que se encontram actualmente em 

desenvolvimento, necessitam de muita evolução e muito 

esforço tanto a nível de investigação, como esforço 

tecnológico, de modo a num futuro próximo as 

interfaces homem-máquina (HCI) se tornarem mais 

fáceis de usar, transparentes e robustas, 

independentemente do ambiente de utilização. Neste 

sentido, não é apenas importante melhorar o 

reconhecimento e compreensão dos diferentes modos 
1
 

nos diversos ambientes, mas também desenvolver 

arquitecturas e tecnologias de forma a escolher o modo, 

ou modos a combinar, mais adequadamente ao contexto 
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 Gestos, voz, etc 

e conteúdo da interacção. Pode-se então afirmar, que o 

modelo da cognição humana poderá ser um bom 

caminho para o desenvolvimento das HCI, desde que se 

desenvolvam capacidades de percepção, integração e 

interpretação dos modos auditivo, visual, gestual e por 

toque.  

Nas últimas décadas têm-se verificado 

desenvolvimentos significativos nos diferentes modos 

de HCI. Por exemplo, no áudio através do 

reconhecimento de fala e do orador, no vídeo através da 

localização da face e identificação da pessoa. No 

entanto, tem sido cada vez maior o interesse no estudo 

da capacidade humana para processar áudio e vídeo em 

simultâneo, de modo a melhorar o reconhecimento da 

fala, identificação do orador, etc., em condições 

ambientais reais. A utilização do áudio e do vídeo em 

simultâneo tem permitido desenvolvimentos em áreas 

críticas das HCI, nomeadamente no reconhecimento da 

fala e do orador, separação das fontes em ambientes 

multi-orador e localização da fonte, entre outras. 

Um ponto importante da utilização em simultâneo das 

componentes áudio e visual nas HCI, é que as 

características da componente visual extraídas da face 

do orador complementam as retiradas da componente 

áudio que tradicionalmente se utilizam, uma vez que em 

algumas classes de sons as componentes acústicas são 

semelhantes, sendo distinguíveis através das classes 

visuais. Por outro lado, uma vez que a discriminação 

visual não se degrada com o aumento do ruído acústico, 

faz todo o sentido que esta abordagem seja alvo de 

estudo. 

O desenvolvimento deste tipo de tecnologias de modo a 

colocá-las ao serviço das pessoas com deficiências, 

ajudando-as a ultrapassar barreiras com que se deparam 

durante a sua formação ou actividade profissional, por 

exemplo, é uma preocupação relevante nas sociedades 

mais evoluídas. 

De um modo geral, pode-se assumir que, do ponto de 

vista tecnológico, a aproximação audio-visual para 

desenvolvimento dos reconhecedores de fala para 

pessoas com distrofia muscular, apresentam duas 

vantagens óbvias e essenciais: o sinal acústico é 

geralmente fraco, portanto, o robustecimento acústico é 

um problema crítico; em muitas aplicações o utilizador 

CO-113



mantém uma posição estável, logo, podem ser extraídas 

características visuais robustas. 

Os aspectos essenciais da aplicação e a criação de uma 

base de dados adequada, são apresentados nas secção 2 

e 3, respectivamente. Na secção 4 são apresentadas  as 

características pricipais dos protótipos de 

reconhecimento desenvolvidos. Os resultados obtidos 

com o reconhecedor single-stream e os resultados 

preliminares alcançados pelo  reconhecedor audio-

visual são resumidos na secção 5. Finalmente, na secção 

6 são apresentadas as conclusões mais importantes do 

trabalho. 
 

2. Aplicação  
Examinando os produtos existentes para pessoas com 

deficiência física, chegamos à conclusão que o 

reconhecimento de fala neste domínio pode ser de vital 

importância. Além disso, pretendia-se desenvolver um 

sistema para o Português Europeu, verificando-se que 

não existe nenhum outro produto que reuna ambas as 

orientações do trabalho desenvolvido, o que reforçou a 

importância e interesse no seu desenvolvimento. 

Dada a dificuldade para gravar a base de dados, nas 

condições pretendidas, foi convidado um estudante da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

portador de distrofia muscular
2
. Consideradas várias 

hipóteses, ficou decidido que o sistema piloto iria ser 

dedicado à implementação das funções de entrada de 

comandos e dados de uma calculadora científica, uma 

vez que com um pequeno vocabulário permitiria 

implementar muitas funções. Por outro lado, a aplicação 

implementada torna-se importante para o utilizador em 

questão dadas as suas limitações físicas, e a natureza da 

aplicação é adequada uma vez que um estudante de 

engenharia utiliza frequentemente uma calculadora. 

A aplicação desenvolvida consiste numa interface, 

através da fala, para operar uma máquina de calcular 

dotada com algumas funções científicas. A estrutura de 

cada frase falada corresponde à leitura natural de 

expressões matemáticas a serem realizadas pela 

calculadora. A natureza da aplicação lida com frases 

que apresentam uma estrutura sintáctica muito rígida, 

seguindo um conjunto de regras restrito o que ajuda 

bastante a tarefa de reconhecimento.  

 

3. A Base de Dados LPFAV2 
Para o desenvolvimento deste sistema foi necessário 

construir uma base de dados que se denominou, 

LPFAV2 [1]. Foi gravado material audio-visual 

correspondente a aproximadamente 125 minutos de fala 

(638 frases para operar a calculadora), produzida por 

um único falante. O pacote desenvolvido inclui as 

respectivas transcricões ortográficas e dados relativos a 

diversos modelos linguísticos, além de outra 

informação. 

                                                           
2
 Doença neuro-muscular, caracterizada por um enfraquecimento 

muscular que afecta não só os membros superiores, mas também 

influencia a produção da fala, em menor grau. 

O vocabulário da aplicação consiste em 68 palavras 

diferentes, divididas em quatro grupos: Numerais (N), 

utilizado para gerar os números desde zero até à escala 

dos milhões; Operadores Matemáticos (MO), 

correspondentes às operações matemáticas mais usuais 

de um calculadora específica; Comandos (CMM), 

utilizados para realizar comandos especiais; e 

Conectores (CNN), que consistem especialmente nas 

palavras de ligação gramatical para o Português. A 

Tabela 1 apresenta a lista de todo o vocabulário. 
 

 
Tabela 1. O vocabulário da base de dados LPFAV2. 

 
4. Características do Sistema Desenvolvido 
O sistema audio-visual de reconhecimento automático 

de fala contínua desenvolvido é classificável como 

dependente do orador e com um vocabulário de pequena 

dimensão.  

A estrutura de reconhecedor automático de fala tem os 

dois módulos fundamentais, o módulo de análise e o 

módulo de classificação. Na abordagem audio-visual a 

estrutura do reconhecedor deverá estar preparada para 

receber e processar dois sinais, acústico e visual, de 

modo a realizar uma classificação final. 

Têm sido exploradas várias abordagens [2][3] na 

integração audio-visual em sistemas de reconhecimento, 

que vão desde o processamento individual de cada sinal 

(desenvolvimento de classificadores single-stream), 

implementando um método final de classificação, até 

sistemas que combinam os dois sinais logo a seguir à 

fase de análise. Essas abordagens diferem 

principalmente ao nível da estrutura implementada e da 

terminologia seguida. O objectivo destas abordagens 

consiste em desenvolver um classificador bi-modal que 

apresente um desempenho superior aos classificadores 

single-stream (áudio e vídeo). 

 

4.1 Extracção de características acústicas 
O módulo de extracção de caracetrísticas acústicas é 

baseado num método standard para determinação de 

coeficientes mel-cepstrais [4]. A log-energia é também 

calculada em cada frame do sinal acústico, com duração 

de 25ms e sobreposição 15ms. São calculadas também 

as primeiras derivadas, resultando um vector de 

características com 26 elementos. 

 

4.2 Extracção de características visuais 
Na extracção de características visuais utilizou-se um 

algoritmo de abordagem ao pixel. Com esta abordagem 

é necessário, numa primeira fase, detectar a região de 
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interesse (região da boca), sendo depois realizada uma 

transformação dos valores dos pixeis associados à 

mesma. A vantagem de  usar uma abordagem orientada 

ao pixel é o facto de a informação linguística relevante 

não ser excluída uma vez que toda a região de interesse 

da boca é considerada  A transformada discreta do 

coseno (DCT) bidimensional [5] é então aplicada, ao 

nível do frame de imagem, sobre os valores da 

luminância em cada pixel, resultando um vector de 

características também com dimensão 26.  

 

4.3 Modelação áudio-visual 
A modelação das realizações audio-visuais 

correspondentes às unidades linguísticas elementares é 

efectuada com base num formalismo estatístico multi-

stream implementado através de modelos escondidos de 

Markov (HMM) do tipo semi-contínuo (SCHMM) [6]. 

Estas unidades linguísticas estão definidas ao nível da 

palavra, dada a pequena dimensão do vocabulário e 

existência de material de treino suficiente.  

Quase sempre os HMMs são escolhidos neste tipo de 

sistemas uma vez que são eficazes na captura da 

natureza temporal de processos tais como a fala. Este 

modelo proporciona uma forma natural e altamente 

fiável de reconhecer a fala num vasto conjunto de 

aplicações e permite que sejam introduzidas restrições 

gramaticais de uma maneira relativamente simples.  

 

 
Fig. 1. Modelo audio-visual composto de uma unidade de fala 

M. 

 

A abordagem de integração audio-visual consiste numa 

implementação híbrida, onde a fusão é realizada ao 

nível do modelo da unidade elementar de fala do 

sistema. O modelo de cada unidade de fala pode ser 

representado como na Figura 1. Da sua análise observa-

se que os streams são processados independentemente 

até ser obtida a verosimilhança das observações de cada 

um. Estes valores são então integrados no modelo de 

recombinação, produzindo o resultado pretendido. 

A estrutura do modelo multi-stream HMM standard é 

bastante complexa, pois deve permitir todas as 

combinações de ocupação de estados possíveis, mesmo 

que os streams individuais, acústico e visual, não sejam 

síncronos. Têm sido realizadas diversas abordagens para 

tornar favorável a utilização dos multi-stream HMM em 

sistemas de reconhecimento da fala com múltiplos 

streams [6][7]. Nos sistemas de reconhecimento 

automático de fala audio-visual a abordagem que tem 

obtido melhores resultados consiste numa 

transformação do modelo multi-stream genérico que 

resulta no modelo product HMM (pHMM) apresentado 

na Figura 2. Na abordagem pelos product HMM é 

permitido que modelos single-stream possam ser 

assíncronos, tendo apenas que se garantir o sincronismo 

nas fronteiras dos modelos. Nessas fronteiras as 

verosimilhanças dos modelos single-stream são 

calculadas através de uma combinação linear pela 

atribuição de pesos a cada stream. 

 

 
 

Fig. 2. Modelo product HMM. 

 

A determinação do número de estados a atribuir a cada 

unidade de fala é decisiva no sistema que se 

implementou. Nos sistemas de reconhecimento de fala 

que utilizam o fonema como unidade acústica, 

frequentemente consideram-se  três estados para cada 

fonema diferente. Ao contrário, nos sistemas cuja 

abordagem é à palavra, a determinação óptima do 

número de estados é fundamental para conseguir 

modelar correctamente as características fundamentais 

da palavra. Deste modo, cada palavra necessita de ser 

segmentada em N estados, dependendo das suas 

características. Uma vez que foi realizada uma primeira 

abordagem ao sinal acústico, para determinação do 

número de estados foram principalmente consideradas 

as características fonéticas
3
 e linguísticas de cada 

palavra. A cada palavra foi atribuído um número de 

estados segundo a análise dos seguintes diversos 

factores: o comprimento da palavra (em número de 

fonemas), a sua duração (em segundos) e a 

representação através do espectrograma. O número 

médio de estados por palavra foi de 15. As palavras /a/, 

/e/ e /um/ ficaram com o número mínimo de 6 estados e 

a palavra /quatrocentos/ com o número máximo de 

estados, 27. 

 

4.4 Modelação linguística 
Na modelação linguística é usada uma gramática que é  

disponibilizada juntamente com a base de dados, do tipo 

word-pair ou bi-gram. 

                                                           
3
 Numa fase inicial foi desenvolvido um sistema single-stream áudio. 
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Esta modelação foi realizada utilizando o software 

Statistical Language Modelling toolkit da Universidade 

de Carnegie Mellon, 2ª versão [8], e apresentou uma 

perplexidade estimada de aproximadamente 7 unidades 

no caso da bi-gram. 

Por outro lado, a natureza da aplicação lida com frases 

que apresentam uma estrutura sintáctica muito rígida, 

seguindo um conjunto de regras restrito. Uma 

abordagem baseada no generativismo, para a elaboração 

de uma gramática, apresentou uma concordância muito 

sólida na base de dados adquirida. Baseado nos modelos 

da gramática generativa [9], em que a estrutura de 

constituintes é caracterizada por um conjunto de regras 

de reescrita categorial (também conhecidas por regras 

sintagmáticas), foi desenvolvido esse conjunto de 

regras, apresentadas na Figura 3, capaz de gerar todas as 

frases possíveis definidas para o sistema assim como a 

sua representação estrutural.   

Da análise das frases, verifica-se que estas se organizam 

em termos de uma estrutura de constituintes. Foi então 

gerado o conjunto de regras capaz de criar essa estrutura 

e definir a sua natureza. 

 

 
Fig. 3. Regras da Gramática extraídas do corpus da aplicação. 

 

4.5 Treino e Descodificação 
Foi considerado o critério de treino da máxima 

verozimilhança, estendida ao conjunto de dados de 

treino. A estratégia de treino seguida está dividida em 

duas etapas, a de semear os modelos paramétricos 

acústicos e visuais, e a de treinar esses modelos. Os 

modelos acústicos e visuais são treinados 

separadamente. Após a iniciação do sistema, vai sendo 

realizada a adaptação dos parâmetros juntamente com o 

aumento do seu número. O algoritmo de treino 

implementado foi o Segmental K-means [10].  

 

O descodificador tem como função categorizar a 

informação veiculada pelo stream de características 

visuais. A descodificação assenta numa abordagem 

standard utilizando o algoritmo Viterbi [11], 
implementado através de um método de passagem de 

testemunhos (tokens). Este algoritmo aproxima de 

maneira eficaz o paradigma óptimo de pesquisa no 

espaço de reconhecimento. Assim, durante o 

reconhecimento, no cálculo da verosimilhança 

acumulada de qualquer uma das diversas hipóteses em 

curso, é apenas considerado o melhor caminho no 

espaço de busca. Esta simplificação pode ser realizada 

uma vez que o erro no cálculo das verosimilhanças 

resultante desta aproximação não afecta 

significativamente o desempenho do reconhecedor.  

 

5. Resultados 
Para avaliar o desempenho do sistema foi escolhido 

como elemento de avaliação principal o valor da taxa de 

palavras erradas (WER).   Para determinação do WER é 

considerado o número total de palavras erradas pelo 

reconhecedor, que consiste nas palavras substituídas(S), 

nas inseridas (I) e nas apagadas (D). Foi ainda calculada 

a taxa de frases reconhecidas correctamente (SA). 

Com a base de dados gravada, segmentada e etiquetada, 

procedeu-se à separação das frases em conjuntos de 

treino e teste tentando manter semelhantes, em ambos 

os conjuntos, as distribuições das palavras do 

vocabulário. 

Uma das preocupações iniciais foi criar um conjunto de 

treino e outro de teste final com um número mínimo de 

ocorrência de palavras para garantir um correcto 

funcionamento do sistema e interpretação correcta do 

seu desempenho. Deste modo foi criado um conjunto de 

teste final que representa 20% do corpus. Uma vez que 

este conjunto é já por si reduzido, não era aconselhável 

usar parte dele, como conjunto de desenvolvimento para 

efeitos de validação. Desta forma foi criado um 

conjunto denominado de desenvolvimento ou afinação, 

de modo a realizar o desenvolvimento do sistema de 

reconhecimento. Mantendo o mesmo princípio da 

criação do subconjunto de teste, este subconjunto foi 

criado com 20% do corpus. Após esta divisão ficou-se 

com 60% de frases para treino (401 frases)  e 40% para 

teste (237 frases, 119 para desenvolvimento e 118 para 

teste final).  

No reconhecedor multi-stream, a complementaridade 

das informações associadas aos streams áudio e vídeo 

permitiu alguma redução da taxa do erro, quando o 

valor da relação sinal-ruído (SNR) é elevado. Esta 

situação  corresponde ao ambiente acústico verificado 

durante a gravação da base de dados. Mas essa redução 

da taxa de erro tornou-se mais evidente quando o canal 

acústico foi afectado com ruído aditivo do tipo 

gaussiano (produzindo assim um valor de SNR menor). 

A integração do stream visual no reconhecedor multi-

stream, conduziu a uma redução de 20%rel da taxa de 

palavras erradas relativamente a um sistema com apenas 

reconhecimento acústico. A taxa de palavras erradas, 

medida sobre um conjunto de teste independente, em 

condições idênticas às de desenvolvimento é de 1,44%.  

Na Tabela 2 pode-se verificar que os resultados obtidos 

para o conjunto de teste final estão bastante próximos 

dos obtidos para o conjunto utilizado no 

desenvolvimento do sistema. 
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 Desenvolvimento Teste final 

WER-Áudio (%) 1,12% 1,84 

WER-Vídeo (%) 36,88 38,44 

WER-AV (%) 0,92 1,44 

Tabela 2. Resultados da WER no conjunto de 

desenvolvimento e de teste final. 
 

Na Figura 4 está representada a evolução dos resultados 

obtidos para o reconhecimento áudio, vídeo e audio-

visual combinado obtido para diferentes valores da 

relação sinal/ruído, (SNR), no conjunto de teste final. 

Fica evidente que quanto menor for a SNR maior é o 

benefício da abordagem multi-stream, verificando-se 

um maior distanciamento entre a evolução do WER-

Áudio e WER-AV. 
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Fig. 4. Variação da WER em função do SNR no conjunto de 

teste final. 

 

6. Conclusões 
Pessoas portadoras de deficiência física que impeça ou 

dificulte o movimento dos membros superiores podem 

beneficiar muito com o desenvolvimento de interfaces 

de fala. O trabalho de investigação e desenvolvimento 

descrito neste artigo confirma o elevado potencial desta 

tecnologia no caso particular de uma aplicação dedicada 

a pessoas que padecem de distrofia muscular. 

O sistema de reconhecimento automático de fala 

desenvolvido utiliza simultanemamente características 

extraídas do sinal acústico de fala e da sequência de 

imagens da face do utilizador. Esta abordagem é 

especialmente eficaz neste contexto, assim como se 

pode prever que o será em outras aplicações com 

características similares. Com efeito, devido à natureza 

desta doença, a robustez acústica pode tornar-se crítica 

e, por outro lado, a extracção de características visuais é 

relativamente robusta. Os resultados experimentais 

obtidos pelo sistema audio-visual de reconhecimento de 

fala apresentam valores da taxa de erro inferiores ao 

sistema correspondente baseado apenas em informação 

extraída do sinal acústico. Este ganho no desempenho 

do sistema de reconhecimento foi estimado sobre um  

conjunto de dados adequado, tendo sido obtido o valor 

de 20%rel para a redução da taxa de erro. 
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Resumo 
Uma das prioridades atuais das políticas públicas 

envolvendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

refere-se à integração do aluno com necessidade 

educacional especial nas atividades cotidianas 

desenvolvidas em classe regular. Dentro da Cartografia 

existe uma área especifica denominada Cartografia Tátil 

que tem por objetivo desenvolver material didático tátil 

e procedimentos metodológicos de cartografia e 

geografia para alunos cegos e de baixa acuidade visual. 

Deve-se ressaltar que, esta é uma linha de pesquisa que 

tem  contribuído, significativamente, no processo de 

integração deste grupo de alunos. 

Neste sentido, o presente artigo visa divulgar a 

experiência  com o desenvolvimento de material 

didático tátil com recursos sonoros por alunos de uma 

escola regular. 

 

1. Introdução 
Atualmente, pesquisadores de diversos Estados do 

Brasil pesquisam procedimentos metodológicos de 

construção e aplicação de material didático tátil de 

Geografia e Cartografia para alunos cegos e de baixa 

acuidade visual. Dentre esses pesquisadores cita-se os 

trabalhos de Vasconcelo (1993), Meneguete (1996), 

Freitas e Ventorini (2001, 2003 e 2004), Sena e Campo 

(2005), Almeida (2005), Oka (2000), dentre outros.   

Nota-se, por meio da bibliografia sobre o tema, que o 

número de pesquisadores brasileiros na área da 

Cartografia Tátil esta aumentando. Porém, constata-se 

também que esta ainda é uma área em consolidação em 

nosso país. 

Neste sentido, os trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos não são suficiente para suprir a demanda 

das unidades escolares que atendem alunos cegos e de 

baixa acuidade visual.  Verifica-se que muitos dos 

trabalhos realizados são ainda pesquisas isoladas, por 

isso beneficiam um público pequeno.  

Geralmente, estas pesquisas são iniciadas com o intuito 

de sanar  necessidades especificas de uma escola ou 

unidade especial, localizada em um determinado 

município.  

Com o objetivo de amenizar a escassez de material 

didático de Geografia e Cartografia da EMIEE José 

Benedito Carneiro- Deficientes Visuais, localizada no 

município de Araras- SP- Brasil,  pesquisadores do 

Centro de Análise e Planejamento Ambiental da Unesp  

“Campus de Rio Claro” vêm desenvolvendo maquetes e 

mapas táteis para os alunos cegos e alunos com baixa 

acuidade visual que freqüentam as classes de recursos 

dessa unidade especial. 

 Durante os dois primeiros anos de trabalho, a equipe 

explorou muitas das formas analógicas de geração de 

maquetes e mapas táteis. Neste trabalho os 

pesquisadores, professores e alunos,  sentiram a 

necessidade de utilizar tecnologia de baixo custo na 

geração de material didático tátil para disponibilizar 

mais informações nos conjuntos sem saturá-los,  

melhorando assim sua qualidade. 
Constatou-se, também, que poderia ser disponibilizado 

nas maquetes um número maior de informações, sem 

saturá-las, se elas possuíssem recursos sonoros.   Neste 

sentido, pesquisadores de duas importantes 

universidades brasileiras, UFRJ e Unesp- Campus de 

Rio Claro- SP, uniram-se por um objetivo comum: 

utilizar a tecnologia de baixo custo do Sistema Dosvox
1
 

na geração de maquetes táteis com recursos sonoros.  

Obteve-se como resultado dessa experiência duas 

maquetes táteis com circuito sonoros e o programa 

Mapavox (figura 1).  

 

    
Fig. 1. Alunos tateando maquetes táteis com recursos sonoros. 

 

O Mapavox é um programa compatível com o Windows 

95 ou superior que possibilita a integração de maquete 

tátil ao sistema de síntese de voz do DOSVOX, 

permitindo assim, a emissão de sons, textos e imagens 

pré-programados e a criação e edição de novos textos.  

                                                           
1
 Este sistema foi desenvolvido, em português, pelo Núcleo de 

Computação Eletrônica  da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

facilita o acesso de pessoas cegas a computadores, garantindo a 

independência e motivando aqueles que necessitam estudar e trabalhar 

com computador ou, simplesmente, se interagir com outras pessoas. O 

Dosvox é um sistema de voz de baixo custo em contínua evolução, a 

cada dia vêm sendo acrescentadas novidades ao programa, visando 

não apenas facilitar ainda mais o seu uso, mas especialmente 

incorporar facilidades que permitam novas oportunidades para pessoas 

cegas (Borges, 2000). 
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As maquetes geradas acopladas a um computador 

munido do programa Mapavox emitem informações 

sonoras sobre a área tocada. A inovação deste sistema 

consiste no baixo custo da tecnologia empregada, na 

facilidade de operação do software Mapavox, nos 

métodos simples e eficientes de construção e inserção 

dos circuitos sonoros nas maquetes.   

O público alvo beneficiado diretamente com o material 

didático tátil dentro deste  trabalho foram os alunos e 

professores da escola especial de Araras-SP. Por isso, o 

desafio das equipes, neste momento, esta sendo avaliar a 

viabilidade de utilização dos produtos gerados em 

nossas escolas regulares. 

Neste sentido, o presente artigo visa divulgar os 

resultados parciais obtidos na construção de maquetes 

táteis conectadas ao programa Mapavox por alunos do 

5º e 6º ano de uma escola regular do município de Rio 

Claro-SP. 

 
2. Material e Métodos 

Com o objetivo de avaliar a viabilidade de construção e 

utilização de maquetes táteis conectadas ao programa 

Mapavox por professores de nossas escolas regulares, 

iniciou-se o trabalho de construção de maquetes táteis 

por alunos de 5º e 6º ano da EE. Profª Heloisa Lemenhe 

Marasca, localizada no município de Rio Claro - SP.  

Os materiais utilizados na construção das maquetes 

foram a planta base de Rio Claro na escala 1: 3000, 

placas de isopor, feltro, artefatos de flores de plástico, 

placas de cortiça, papel cartão, carbono e papel vegetal. 

 
2.1 Métodos 

Os alunos que participam deste trabalho, bem como, as 

áreas representadas nas maquetes foram escolhidas em 

conjunto com o professor de Geografia das classes 

regurales, nas quais está sendo desenvolvido o trabalho. 

Deve-se ressaltar que a escolha da área, bem como, o 

tema abordado na maquete deveria contemplar 

conceitos a serem trabalhados ao longo deste ano letivo 

com o 5º e 6º ano. Os  temas a serem abordados  pelo 

professor, em sala de aula, e que poderiam usar a 

maquete como recurso didático eram: relação homem 

natureza, uso e ocupação do solo e degradação 

ambiental.  Estes temas estavam inseridos em um 

projeto interdisciplinar que estava em desenvolvimento 

na escola, cujo tema era “Cidade e Floresta: uma relação 

delicada”. 

A área representada nas maquetes é composta pelos 

bairros residenciais da maioria dos alunos 

(aproximadamente 80% dos alunos) e a Floresta 

Navarro de Andrade. Esta área apresenta muitos 

impactos ambientais como por exemplo ocupação 

desordenada em área de preservação permanente,  

desmatamento e poluição de nascente, assoreamento de 

rios, dentre outros. 

Para aprofundar o conhecimento sobre este local e para 

a preparação de aulas teóricas, a equipe da Unesp 

realizou um trabalho de campo no local. Neste trabalho 

foram registrados, por meio de fotografias, os impactos 

ambientais existentes.  

Utilizando o Atlas de Rio Claro, o mapa base e as 

fotografias do local, foram  preparadas aulas teóricas. 

Nestas aulas foram abordados os aspectos históricos dos 

bairros, seus problemas ambientais, os nomes populares 

atribuídos aos bairros por seus moradores, dentre outros. 

Estes conteúdos foram relacionados com questões 

ambientais que envolvem o mundo atual, como por 

exemplo poluição de rios, acumulo de lixo e ocupação 

desordenada.  

Para Callali [1] ( p. 233, 2005), o espaço não é neutro, e 

a noção de espaço desenvolvida pela criança ocorre 

naturalmente e aleatoriamente. Para a autora esta noção 

é construída socialmente e a criança vai ampliando e 

complexificando o seu espaço vivido concretamente. 

Por isso, ao longo de todo o trabalho os alunos foram 

estimulados a refletirem sobre os fenômenos que 

ocorrem em seu lugar vivido e a propor soluções para os 

problemas encontrados durante o processo de 

construção das maquetes. 

Ao término das aulas teóricas iniciaram as aulas práticas 

para a construção das maquetes táteis conectadas ao 

software Mapavox. Para a realização destas aulas, 

primeiramente, dividiu-se os alunos em grupos, depois 

se iniciou o trabalho de construção das maquetes. 

Durante a elaboração foram abordados conceitos 

cartográficos, geográficos e ambientais. 

 As maquetes táteis foram elaboradas na escala 1:3000 e 

desenvolvidas através de técnicas tradicionais de 

elaboração de maquetes. O que as diferenciam das 

maquetes tradicionais são os materiais empregados no 

desenvolvimento de sua base e a implementação de 

micro-chaves.   

Para construir as maquetes os alunos decalcaram em 

papel vegetal as curvas de nível representadas no mapa 

base. Depois, transferiram-nas para placas de isopor 0,5 

cm. Recortaram as placas nas áreas demarcadas e as 

colaram-nas uma em cima da outra, respeitando o valor 

de cada cota. Depois, forraram a base das maquetes com 

feltro na cor verde . As representações dos terrenos 

comerciais e residenciais foram decalcadas em papel 

vegetal e transferidas para placas de cortiça. Depois, os 

alunos cotaram essas placas e colaram-nas nas 

maquetes. 

Para que os alunos se orientassem quanto à proporção e 

tamanho dos objetos, foi estipulado uma dimensão para 

as residências. As representações das casas deveriam 

obedecer à dimensão de 1cm de largura por 2 cm de 

altura (figura 2). Este elemento deveria ser utilizado 

como base para a construção dos outros objetos, como 

por exemplo escola, igreja, comércios, dentre outros, de 

modo que houvesse uma harmonia entre o tamanho e 

proporção de todos os elementos representados nas 

maquetes. 
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Fig. 2. Dimensão de um objeto de referência. 

 

 Para Almeida e Picarelli [2] ( p.64, sd) uma atividade 

de ensino deve ter estrutura clara, de forma que o aluno 

saiba o que irá fazer, por quê e como. Para as autoras 

isso possibilita aos alunos se perceberem como sujeitos 

na realização da atividade e não apenas cumpridores de 

tarefas, desconhecendo o significado do que estão 

fazendo.  

Neste sentido, não foi estipulado os objetos residenciais 

e comerciais que deveriam ser representados nas 

maquetes, bem como suas localizações. Os integrantes 

de cada grupo deveriam discutir entre si, com os outros 

grupos, com o professor e com esta pesquisadora 

informações sobre quais objetos e suas respectivas 

localizações existiam na área representada na maquete. 

Este procedimento foi adotado com o intuito de 

apresentar aos alunos uma situação problematizadora 

que deveria ser solucionada. Deve-se ressaltar que a 

área selecionada faz parte do espaço vivido destes 

alunos.  

A capacidade de percepção e a possibilidade de sua 

representação é um desafio que motiva a criança a 

desencadear a procura, a aprender a ser curiosa, para 

entender o que acontece ao seu redor, e não 

simplesmente espectadora da vida (Callai, p. 233, 

2005)[1].  

Ao longo de todo o processo o professor da sala e esta 

pesquisadora foram os mediadores para os alunos 

solucionarem os problemas encontrados. No decorrer de 

todas as atividades foram discutidos com os alunos 

quais elementos existiam na área representada e quais, 

na opinião de cada grupo, eram importantes e deveriam 

ser representados.    

Ao todo foram elaboradas treze maquetes táteis, porém 

apenas duas maquetes foram munidas de micro-chaves. 

A escolha destas maquetes foram feitas pelos 

professores da escola regular. 

 

3. Histórias do Local Vivido dos Alunos 
As aulas teóricas possibilitaram aos alunos observarem 

as mudanças ocorridas em seu local vivido no período 

de dez anos (figura 3). Por meio da observação de dois 

documentos cartográficos, o mapa e a foto área, bem 

como, das fotografias do local, os alunos puderam 

compreender alguns dos impactos ambientais que 

ocorrem nesta área, como por exemplo a expansão do 

Conjunto Habitacional Oreste Giovane, o desmatamento 

da mata ciliar, o aterro de um lixão, dentre outros. Estas 

aulas permitiram também contar aos alunos algumas das 

histórias da formação desta área.  

Na área de preservação permanente havia um lixão 

(letra D da figura 3). Neste lixão eram jogados, também, 

lixo hospitalar. Com a expansão urbana este lixão foi 

aterrado e o Jardim Bandeirantes se expandiu. Observa-

se que  uma das nascentes representadas na fotografia 

área não é mais representada no mapa. Esta nascente foi 

totalmente aterrada, por isso já não é mais possível 

encontrar sua representação nos documentos 

cartográficos atuais.  

 
Fig. 3. Foto aérea da área (fonte: Almeida 2001) e mapa da 

área (fonte banco de dados Ceapla 2005). 

 

Nesta área havia também uma bomba que bombeava as 

águas das nascentes e abastecia os bairros em seu 

entorno. A estrada que conduzia até a bomba foi 

denominada popularmente por “Estrada da Bomba”. 

Atualmente esta bomba não existe mais, foi preciso 

desativá-la por causa dos impactos ambientais. A 

estrada e foi denominada popularmente por “Estrada da 

Bomba”. O nome da estrada  ainda é o mesmo, porém 

os alunos desconheciam a origem deste nome.   

O Conjunto Habitacional Oreste Giovane é conhecido 

popularmente por “Pé-no-chão”, este codinome surgiu 

devido as características sócio-economicas dos 

primeiros moradores. Estas pessoas possuíam um baixo 

poder aquisitivo e, por não terem moradias eram 

chamadas de “Pé-no-Chão”.   

Estes são alguns exemplos dos aspectos históricos 

abordados nas aulas teóricas. O professor que participa 

da pesquisa mora nesta área há muitos anos e por isso 

vivenciou algumas  das transformações ocorridas no 

local. Esta vivência do professor foi fundamental para 

que os alunos compreendesse as mudanças ocorridas. 

Ao se pensar no espaço enquanto produto das relações 

dos homens deve-se pensar  também que esse homem 

tem uma história com experiências  particulares. Esse 

conjunto de experiências faz dele um sujeito de suas 

reflexões e que constrói a imagem do espaço a partir da 

sua percepção de ver e perceber os elementos do espaço. 

Nogueira [3] (1997, p 55)  ressalta que o homem 

constrói imagens mentais (representações) do que 

percebe e as representa. Portanto, essas representações 

são criações sociais ou individuais de esquemas 

pertinentes do real. Essas imagens dizem respeitos à 

questão da representação do espaço quando levam em 

consideração a orientação e a localização do homem. 

Porém, não se trata aqui exclusivamente do conteúdo 

tratado pela cartografia sistemática e temática, e sim de 

um conhecimento cotidiano da localização que o 

homem tem e é adquirido a partir de sua relação diária 

com o espaço. 
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4. Mediação Conflituosa 
As maquete foram elaboradas em grupos de 6 ou 7 

alunos. A relação destes alunos  no inicio do trabalho 

não eram harmoniosa, principalmente no 5º ano. 

Constatou-se que esses alunos não estavam habituados a 

realizar trabalhos em grupos, por isso as divergências de 

opiniões e a não socialização das tarefas ocasionavam 

desarmonia entre os integrantes. 

 As inter-relações de parcerias e cooperação entre as 

crianças e entre o professor nem sempre são 

harmoniosa. Para Góes (apud Cavalcanti, p 195)[4]. A 

mediação pode ser tensa e conflituosa, não podendo ser 

vista somente no sentido harmonioso e de caráter 

pedagógico homogêneo.  

No inicio do trabalho foi constatado a mediação 

conflituosa, era comum os alunos solicitarem a mudança 

de grupo, reclamar da posseção de um dos colegas no 

trabalho e descordarem sobre como o trabalho deveria 

ser realizado. 

Com o desenvolver do trabalho começou-se a constatar 

a evolução do trabalho em grupo. Os alunos começaram 

a respeitar as divergências de opiniões e a socializar o 

trabalho em grupo. As foto 4 retrata uns desses 

momentos. Este grupo era uns dos que apresentavam 

mediações conflituosas, porém nesta foto observa-se 

que todos os integrantes estão colocando os elementos 

na maquete harmoniosamente. E a foto 5 representa um 

momento em que uma aluna explica aos seus colegas 

sua visão da distribuição espacial dos elementos na 

maquete. 

 

 
Fig. 4. Alunos do 5º colando elementos na maquete. 

 

 
Fig. 5. Uma aluna explica para seu colegas como é a 

distribuição espacial do local representado na maquete. 

 

5. Questão de Proporção 
Como já citado anteriormente os alunos receberam um 

objeto cuja as medidas eram 2cm de altura x 1 cm 

largura. Com base neste elemento deveriam construir os 

outros elementos.  Durante o processo de construção os 

alunos apresentaram objetos desproporcionais ao objeto 

de referencia. Quando isso ocorria, o objeto era 

colocado próximo ao objeto de referencia e solicitava-se 

que o grupo observasse a relação de proporção entre 

estes objetos (figura 6). Ao realizarem a observação 

comparatória concluíram que estes estavam 

desproporcionais.  

 

      
Fig. 6. Exemplos de elementos desproporcionais. 

 

Um grupo também construiu placas com nomes de lojas 

desproporcionais ao tamanho do objeto de referencia. 

Quando o grupo questionou se estas placas poderiam ser 

colocadas nas maquetes, foi respondido que sim, porém 

eles deveriam observar a relação de tamanho. 

Ao observarem o tamanho das placas em relação aos 

outros objetos, o grupo concluiu que as placas estavam 

muito grandes e por isso não deveriam ser colocadas na 

maquete (figura 7). 

 

 
Fig. 7. Objetos construídos desproporcionais aos objetos 

representados na maquete. 

 

As informações sonoras inseridas nas maquetes foram 

gravadas pelos próprios alunos. Nesta primeira etapa de 

gravação, foram inserida apenas informações básicas 

para cada elemento, como por exemplo nome de rios, 

bairros dentre outros. Uma nova inserção de 

informações será realizada, pelos alunos, no próximo 

ano letivo. Estas informações serão composta por  

trechos  da história do local e sons característicos da 

área, como por exemplo barulho de rios, canto de 

pássaros, dentre outros.  

  

6. Considerações Finais 
O desenvolvimento deste trabalho vem demonstrando 

que é viável a elaboração de maquetes táteis conectadas 

ao programa Mapavox. Esta pesquisa tem 

proporcionado aos alunos serem sujeitos ativos no 

processo de aprendizagem, o que possibilita a discussão 

e compreensão dos conteúdos abordados. 

As etapas de desenvolvimento das maquetes 

estimularam os alunos a refletirem sobre questões que 

envolvem seu espaço vivido. Neste sentido, as maquetes 

são instrumentos eficazes para a ampliação do 

conhecimento dos alunos, com ou sem necessidades 

educacionais especiais sobre o local que vivem e atuam. 

Os professores, ao ensinarem geografia, devem ter em 

mente que para que o aluno aprenda geografia, não no 

sentido de assimilar as informações geográficas mas de 

formar um pensamento que lhe permita analisar a 
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realidade na perspectiva geográfica, é preciso que ele 

trabalhe com essa linguagem. A aprendizagem 

geográfica requer a formação de conceitos geográficos, 

ainda que não se considere essa formação suficiente. E, 

sendo assim, o ensino deve se voltar para a apropriação 

de significados geográficos, processo que ocorre na 

negociação de significados resultante da relação 

dialógica (Cavalcanti, p 11, 2005)[4]. A construção de 

maquetes temáticas possibilitam aos alunos atribuírem 

significados aos conceitos abordados. 

A pesquisa realizada com sistema maquete tátil e 

Mapavox vem demonstrando que este é um sistema que 

possibilita a integração e interação de com ou sem 

necessidades especiais. O trabalho desenvolvido na 

escola regular  evidencia a viabilidade de construção de 

maquetes táteis com recursos sonoros em nossas escolas 

regulares. Neste sentido, o procedimento metodológico 

desenvolvido poderá resultar em um material que  

permita ao professor de Geografia autonomia necessária 

para a elaboração de material didático tátil segundo sua 

realidade local. Este fato, poderá, contribuir, 

significativamente, para a integração de alunos cegos e 

com baixa acuidade visual em classes regulares de 

nossas escolas públicas. 
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Resumo 
Neste trabalho é apresentado um modelo prosódico de 

palavras para um sistema de síntese texto-fala para a 

língua portuguesa falada no Brasil. O modelo é 

adaptado a um sistema de síntese concatenativo que 

pode ser usado para auxílio a deficientes visuais na 

leitura de textos digitados em um computador. Ele é 

baseado em regras e na tonicidade de palavras com até 

cinco sílabas. São utilizadas sílabas e demissílabas 

como unidades acústicas do dicionário. A base de dados 

de unidades acústicas, relativamente elevada, incorpora 

informações prosódicas das mais relevantes, para a 

obtenção de uma fala sintetizada de qualidade. O 

modelo foi avaliado através de testes formais em um 

corpus de 20 frases foneticamente balanceadas, 

utilizando-se a escala MOS (Mean-Opinion-Escore) e 

40 ouvintes, obtendo-se um escore de 4,25, superior ao 

escore bom (4,0). 

 

1. Introdução 
A síntese da fala tem contribuído de forma significativa 

para a acessibilidade do deficiente visual a ambientes 

digitais virtuais [1]. Com esta técnica é possível se obter 

uma máquina de leitura para cegos, que consiste na 

reprodução, sob a forma falada, de um texto qualquer 

impresso na forma escrita e escaneado ou digitado em 

um teclado [2].  Nesse sentido, já existem alguns 

sistemas para deficientes visuais, tais como o W Word, 

desenvolvido para a língua francesa pela Faculté 

Polytechnique de Mons na Bélgica 

(http//tcts.fpms.ac.be) [3], o JAWS, desenvolvido pela 

empresa norte americana Henter-Joice, que possui 

síntese da fala em várias línguas, inclusive para a 

portuguesa [1], o DOSVOX, desenvolvido para a língua 

portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(http//www.nce.ufrf.br) [4], e o Virtual Vision, também 

desenvolvido para a língua portuguesa pela empresa 

brasileira MicroPower  (http//www.micropower.com.br) 

[5]. 

As técnicas de síntese da fala podem ser classificadas 

em três grupos: síntese articulatória, síntese por 

formantes e síntese por concatenação [6]. Os sistemas 

de síntese texto-fala utilizando a concatenação de 

segmentos do sinal da fala têm apresentado melhores 

resultados que as demais técnicas, e por isso, tem sido 

mais usada atualmente [7]. 

Dentre os aspectos envolvidos na síntese da fala tem-se 

dado grande destaque atualmente a prosódia, que se 

limita ao estudo de três elementos: o acento de energia 

(ligado à maior ou menor força com a qual o ar é 

expelido dos pulmões), o acento de entonação (ligado à 

maior ou menor freqüência do som fundamental), e a 

duração (ligada à sustentação maior ou menor do 

fonema) [8]. Portanto, a sua principal atribuição é 

destacar as sílabas predominantes (sílabas tônicas) na 

produção de palavras, e o ritmo e a entonação na 

produção de frases. 

Para aplicar a prosódia em um sistema de síntese texto-

fala é necessário definir um modelo prosódico, o qual 

determina a evolução temporal dos parâmetros 

prosódicos, de forma que seja possível identificar na 

fala a acentuação, o ritmo e a entonação. Normalmente 

são utilizados um modelo de duração e um modelo de 

entonação, ou apenas este último. No modelo de 

duração é realizado um tratamento automático no qual 

as durações dos fones de um enunciado possam ser 

determinadas [9]. No modelo de entonação é aplicado 

um contorno padrão, em todas as frases geradas no 

estágio de síntese, a partir de um conjunto de regras 

baseadas em informações sintáticas e do conhecimento 

de fronteiras entre palavras e sílabas [10], [11], ou 

extraído de elocuções naturais, que são ajustadas ao 

texto que se deseja sintetizar [12], [13]. 

Vários métodos têm sido propostos para a geração da 

prosódia de forma automática, principalmente os 

baseados em regras [14], [15], em técnicas de 

aprendizagem com redes neurais [16], [17], em árvores 

de classificação e regressão [18], [19], ou em modelos 

de Markov escondidos [20], [21]. Cada modelo 
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apresenta vantagens e desvantagens em função das 

diferentes técnicas utilizadas, de modo que se torna 

difícil um estudo comparativo entre eles, sobretudo em 

termos práticos.  

Este trabalho apresenta um modelo para geração de 

prosódia em sistemas de síntese texto-fala para a língua 

portuguesa falada no Brasil. O modelo é baseado em 

regras e na tonicidade das palavras para determinar os 

contornos de entonação. São utilizadas sílabas e 

demissílabas como unidades acústicas no dicionário. 

Uma característica importante é a redução do número de 

regras para a seleção de unidades, comparado a sistemas 

que utilizam unidades menores como, por exemplo, 

difones [22]. Além disso, a aplicação desse modelo em 

sistemas de síntese texto-fala, utilizando a concatenação 

de segmentos do sinal da fala, resulta em uma 

simplificação nas etapas de processamento lingüístico e 

de sinal. 

 Na Seção 2 são apresentados os estágios do sistema de 

síntese concatenativo, adaptado ao modelo prosódico. 

Na Seção 3 é apresentado o modelo. Na Seção 4 são 

apresentados os resultados obtidos com o modelo 

aplicado ao sistema. Na Seção 5 as conclusões e 

sugestões sobre trabalhos futuros.  

 

2. Sistema de Síntese 
O sistema de síntese texto-fala concatenativo para o 

português brasileiro, no qual o modelo prosódico é 

aplicado, é apresentado na Figura 1. No estágio de Pré-

Processamento siglas, números e abreviaturas são 

escritas por extenso, como, por exemplo, Sr. → Senhor. 

Para tal, são utilizadas regras e um banco de dados 

contendo siglas, números e abreviaturas e os respectivos 

nomes escritos por extenso. No estágio de Transcrição 

Fonética é realizada a troca de letras pelos respectivos 

fonemas, através de regras estabelecidas com base em 

conhecimentos fonéticos para o português brasileiro 

[23], [24], como, por exemplo: casa → kaza. No estágio 

de Geração dos Segmentos, são selecionados 

inicialmente os grupos CV (consoante-vogal). 

Posteriormente as vogais ou consoantes restantes são 

agrupadas ou não aos grupos CV, dependendo da 

estrutura das sílabas, como, por exemplo, na palavra 

“substantivo”, tem-se: su/b/s/ta/m/ti/vu → 

subs/tam/ti/vu. No estágio de Rotulagem dos 

Segmentos, os segmentos fonéticos resultantes da etapa 

anterior são rotulados com valores conforme a 

tonicidade e a posição que ocupam dentro da palavra. 

Para isso, é usada uma estrutura de pesos para palavras 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas com até cinco 

sílabas, apresentada na Tabela 1. 

 

Sílaba Pr4 Pr3 Pr2 Pr1 T Ps1 Ps2 

Peso 1 2 3 4 5 6 7 
Tabela 1. Valores arbitrados aos pesos das sílabas. 

 

Onde: Pr1, Pr2, Pr3 e Pr4, correspondem às sílabas 

pretônica 1, pretônica 2, pretônica 3 e pretônica 4, 

respectivamente, T sílaba tônica e Ps1, Ps2, 

correspondem às sílabas postônica 1 e postônica 2, 

respectivamente. 

 

Pré-

Processamento

Transcrição

Fonética

Rotulagem

dos

segmentos

Geração da

Curva de F0

Síntese do

Sinal

Texto

Fala

Sintetizada

Processamento Prosódico

 

 

Processamento Lingüístico

Geração dos

segmentos

 
Fig. 1. Sistema de síntese texto-fala proposto. 

 

No estágio de Geração da Curva de F0 é feito um 

mapeamento dos pesos sobre os padrões de F0 de cada 

segmento fonético. Um exemplo de classificação para as 

sílabas da palavra “paroxítona” com o valor de F0 (Hz) 

correspondente é apresentado na Tabela 2. Após a 

classificação e rotulagem tem-se a seguinte transcrição 

fonético-prosódica: [pa 117 / ro 121 / xí 127 / tom 132 / 

na 135]. 

 

Sílaba pa ro xí to na 

Peso 3 4 5 6 7 

Fo 
(Hz) 

117 121 127 132 135 

Tabela 2. Classificação das sílabas da palavra paroxítona com 

o valor de Fo (Hz) correspondente. 

 

No estágio de Síntese do Sinal é realizada uma 

concatenação simples de unidades acústicas (junção dos 

segmentos dos sinais de fala de forma seqüenciada, 

conforme os comandos de saída do processamento 

prosódico). As unidades estão contidas em um 

dicionário (base de dados) e rotuladas conforme a 

rotulagem resultante nas unidades fonético-prosódicas 

na saída do estágio do processamento prosódico. Por 

exemplo, se na saída do processamento for gerado o 

segmento fonético ‘ba 127’, onde 127 é a freqüência em 

Hz do ‘ba’, rotulada em função no modelo prosódico 

definido para a sílaba em função da sua posição na 

palavra e da tonicidade, deve existir no dicionário a 

unidade acústica correspondente (arquivo .WAV) 

rotulado como ‘ba 127’ para que seja selecionado e seja 

gerada a fala. 
Para análise do processamento lingüístico, do 

processamento prosódico e, sobretudo, da fala 

sintetizada foi implementado um ambiente utilizando 
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compilador C++ Builder 5 sob Windows 98. Atualmente 

estão sendo adaptados comandos a partir de um teclado 

de modo que o deficiente visual possa ter acesso ao 

sistema para produção ao texto e escuta da fala. 
 

3. Modelo Proposto 
O modelo de prosódia proposto é baseado em regras e 

na tonicidade de palavras para determinar os contornos 

de entonação. Assim, são estabelecidas regras para a 

determinação da freqüência fundamental das unidades 

acústicas correspondentes às sílabas, em função do 

contexto em que se inserem. São consideradas as 

seguintes características em nível de palavra:  

1. Número de sílabas (monossílabas, dissílabas, 

trissílabas e polissílabas com até cinco sílabas); 

2. Tonicidade: sílaba tônica e sílaba átona (postônica e 

pretônica); 

3. Posição da sílaba tônica (oxítonas, paroxítonas, 

proparoxítonas); 

4. Número de caracteres do segmento fonético 

correspondente a cada sílaba; 

5. Estrutura do segmento fonético correspondente a 

cada sílaba no que se refere à combinação das 

vogais com as consoantes (CV, CVC, CVV,...). 

 

3.1.   Determinação da Tonicidade 
Em palavras dotadas de sinal gráfico (proparoxítonas, 

paroxítonas acentuadas e oxítonas acentuadas), como, 

por exemplo: parâmetro, rádio e você, são mantidos os 

sinais para identificar a sílaba acentuada. Para as demais 

palavras a tonicidade pode ser determinada através de 

regras, conforme descrito nas seguintes etapas: 

1. São consideradas as palavras não acentuadas com 

duas ou mais sílabas e que apresentam maior ênfase 

na última sílaba (oxítonas não acentuadas 

graficamente). Nesse caso, coloca-se um acento 

simbólico na última vogal das palavras terminadas 

em “l”, “r” e “z”. Para as palavras terminadas pelas 

vogais “i” e “u” o acento simbólico é colocado 

nessa vogal e para as terminadas em ditongo 

decrescente o acento é colocado na vogal do 

ditongo. Também as palavras terminadas em “im” e 

“um” são oxítonas. Exemplos: dedal, samurai, 

ureter, museu, rapaz, pudim, colibri, atum, 

caramuru. 

2. São consideradas as palavras monossílabas não 

acentuadas e terminadas em “i” “e” “u”. O acento 

simbólico é colocado nas referidas vogais e, quando 

fizerem parte de um ditongo decrescente, o acento é 

colocado na vogal do ditongo. Exemplos. Vi, tu, 

pai, mau. Nos demais casos as palavras 

monossílabas são consideradas átonas. 

3. São consideradas as palavras que não se enquadram 

nas regras anteriores, mais precisamente as 

paroxítonas não acentuadas graficamente. O acento 

simbólico é colocado na segunda vogal (direita para 

a esquerda), exceto as palavras terminadas em 

“que” e “gue” que são acentuadas na terceira vogal 

(direita para a esquerda). Exemplos: sapato, 

cachorro, almanaque, albergue. 

 

3.2.   Padrões de Freqüência Fundamental 
Para a determinação dos padrões de freqüência 

fundamental das unidades acústicas a serem usadas no 

modelo foi inicialmente elaborado e gravado um corpus 

constituído por palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas com até cinco sílabas, contendo as mais 

diversas combinações de fonemas para as sílabas. Para 

manter a neutralidade das palavras e dar um sentido ao 

que estava sendo lido na etapa de gravação, foram 

usadas frases veiculo tipo digo (palavra) baixinho [25]. 

Também foi gravado um corpus de 200 frases 

foneticamente balanceadas elaboradas por Alcaim et al. 

[26]. As unidades acústicas correspondentes às sílabas 

foram segmentadas utilizando-se o editor de áudio 

Sound Forge e determinados os valores de freqüência 

fundamental F0 usando-se o detector de pitch 

desenvolvido por Fechine em [27]. Analisando-se os 

valores de F0 das unidades acústicas, correspondentes às 

sílabas do corpus estabelecido, são encontrados alguns 

aspectos importantes, os quais foram incorporados no 

modelo, tais como: 

1. Em palavras oxítonas, as sílabas pretônicas 

apresentam valores de F0 inferiores aos das sílabas 

tônicas (em torno de 10%). Observou-se, no corpus 

considerado, que mais de 80% se mantêm nessa 

regra. 

2. Em palavras paroxítonas, as sílabas postônicas têm 

valor de F0 superior a F0 das tônicas (em torno de 

10%), e as sílabas pretônicas apresentam valores de 

F0 inferiores aos das sílabas tônicas (em torno de 

10%). Observou-se, no corpus considerado que 

mais de 85% se mantêm nessa regra. 

3. Em palavras proparoxítonas polissílabas, tem-se um 

crescimento de F0 das pretônicas para as tônicas 

(em torno de 10%) e das tônicas para as postônicas 

(em torno de 5%). Observou-se, no corpus 

considerado que mais de 80% se mantêm nessa 

regra. 

Estes aspectos também foram observados por Madureira 

em [28], para palavras trissílabas. 

Portanto, é estabelecida uma relação de freqüência 

fundamental entre as sílabas tônicas, pretônicas e 

postônicas de palavras com até cinco sílabas, conforme 

mostrado na Tabela 3, resultando no modelo padrão. 

 

(F0)_T < F0_Ps1 < (1,10. F0)_T 

(F0)_T < F0_Ps2 < (1,15. F0)_T 

(0,96. F0)_T < F0_Pr1 < (F0)_T 

(0,92. F0)_T < F0_Pr2 < (F0)_T 

(0,88. F0)_T < F0_Pr3 < (F0)_T 

(0,84. F0)_T < F0_Pr4 < (F0)_T 

Tabela 3. Relação de F0 entre as sílabas para uso no 

modelo prosódico. 
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A incorporação dos valores de F0 para as unidades 

acústicas usadas no modelo é realizada através de 

ajustes na freqüência fundamental dessas unidades, 

usando-se o editor de áudio Sound Forge. 
 

4. Resultados Experimentais 
Para verificar a eficiência do modelo prosódico 

proposto, foram realizados testes com o objetivo de 

analisar a tonicidade das palavras, em termos de 

freqüência fundamental e duração. Assim, o modelo foi 

avaliado através de testes informais de escuta em 

palavras oxítonas, paroxítonas, e proparoxítonas com 

até cinco sílabas, obtendo-se bons resultados. Também 

foram realizados testes formais em um corpus de 20 

frases foneticamente balanceadas, conforme relação 

apresentada na Tabela 4, que constituem uma amostra 

representativa do universo de todos os fonemas e 

unidades do dicionário.  

 

Frase 01 Sei que atingiremos nosso objetivo 

Frase 02 O analfabetismo é a vergonha do país 

Frase 03 A casa foi vendida sem pressa 

Frase 04 Isso se resolverá de forma tranqüila 

Frase 05 As crianças conheceram o filhote de ema 

Frase 06 A bolsa de valores ficou em baixa 

Frase 07 Uma garota foi presa ontem à noite 

Frase 08 Essa medida foi devidamente alterada 

Frase 09 A mudança é lenta, porém duradoura 

Frase 10 Muito prazer em conhecê-lo 

Frase 11 Parece que nascemos ontem 

Frase 12 Hoje eu acordei muito calmo 

Frase 13 Nosso telefone quebrou 

Frase 14 Queremos discutir o orçamento 

Frase 15 Ela tem muita fome 

Frase 16 Hoje dormirei bem 

Frase 17 O termômetro marcava um grau 

Frase 18 O discurso de abertura é bem longo 

Frase 19 Eu precisei de microfone na conferência 

Frase 20 Nossa filha é a primeira aluna da classe 
Tabela 4. Relação das 20 frases usadas nos testes MOS. 

 

Os testes de escuta com as 20 frases foram realizados 

com 40 ouvintes, sendo oito deficientes visuais que tem 

usado outros sistemas como o DOSVOX [5] e o Virtual 

Vision [6], e usando-se a escala MOS (Mean Opinion 

Score), obtendo-se um escore de 4,25, superior ao 

escore bom (4,0). Cada ouvinte atribuiu uma nota a cada 

frase escutada, conforme a escala e os critérios de 

classificação definidos a seguir: 

1. Péssimo - alta degradação da fala - (frase onde 

todas as palavras não foram entendidas); 

2. Pobre - com muitas falhas - (frase com a maioria 

das palavras sem inteligibilidade e naturalidade); 

3. Regular - com determinada quantidade de falhas, 
porém aceitável - (frase com metade de palavras 

com pouca inteligibilidade e sem naturalidade); 

4. Bom - com poucas falhas - (frase com no máximo 

duas palavras se inteligibilidade e sem 

naturalidade); 

5. Excelente - sem falhas notáveis - (frase com 

palavras inteligíveis e com naturalidade excelente). 

A partir dos resultados obtidos foi traçado um gráfico 

conforme mostrado na Figura 2. Neste gráfico observa-

se que os percentuais de Excelente (45%) e Bom (37%) 

prevalecem sobre Regular (15%) e Pobre (3%). 

 

37%

3%
15%

45%

Bom

Pobre

Regular

Excelente

 
Fig. 2. Avaliação MOS das 20 frases utilizando o modelo 

prosódico proposto. 

 

5. Conclusões 
Este trabalho apresentou um modelo prosódico de 

palavras para um sistema de síntese texto-fala 

concatenativo para a língua portuguesa falada no Brasil. 

Através do modelo proposto se obteve bons resultados, 

para um corpus de palavras e frases declarativas, com 

um escore de 4,25 na escala MOS para 20 frases 

foneticamente balanceadas (superior ao escore bom de 

4,0). Assim, sugere-se que, em trabalhos futuros, o 

modelo possa ser ampliado para outros contornos de 

entonação como, por exemplo, contornos para frases 

interrogativas e exclamativas e também que seja 

analisada a tonicidade das sílabas em nível de frases. 
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Resumen 
Las matemáticas nos permiten entender el mundo que 

nos rodea, saber cómo funcionan las cosas y cómo se 

relacionan entre sí. Un aprendizaje temprano de 

conceptos y operaciones matemáticas en los niños es 

fundamental para su desarrollo intelectual e inserción en 

la sociedad. Los niños con discapacidad visual no están 

excluidos de esta posibilidad, siendo el audio el 

principal mecanismo de comunicación e interacción con 

el mundo que les rodea. Por esta razón, este estudio 

presenta el desarrollo y la evaluación de metodologías 

que nos han permitido entender cómo representar y 

evaluar el uso de interfaces computacionales basadas en 

audio para el aprendizaje de matemáticas en niños con 

discapacidad visual. Presentamos el diseño, desarrollo e 

impacto del uso de dos aplicaciones basadas en audio 

para el aprendizaje de operatorias elementales de 

matemáticas: La Granja de Theo & Seth y AudioMath. 

Analizamos además un estudio de usabilidad de ambos 

entornos virtuales y una evaluación del impacto de las 

aplicaciones en el aprendizaje de las matemáticas de 

niños con discapacidad visual y la adaptación de estas 

herramientas a su contexto de uso. Estos evidenciaron 

un positivo aumento en la apropiación de los conceptos 

matemáticos tratados y que la interacción con el 

software, complementada con el material concreto, 

favoreció este aprendizaje. 

 
1. Introducción 

Actualmente se han desarrollado diversas herramientas 

para niños y jóvenes no videntes. Algunas de ellas han 

innovado utilizando, por ejemplo, interfaces hápticas 

[1], [6], las cuales permiten al usuario interactuar de 

manera alternativa a las interfaces convencionales como 

el braille. Otro ejemplo son las interfaces basadas en 

audio [6],[8],[9],[11], las cuales permiten al usuario no 

vidente interactuar con las aplicaciones de manera más 

fluida que con otro tipo de interfaces. Sin embargo, la 

representación de conceptos y operaciones matemáticas 

no han podido ser implementadas completamente 

mediante este tipo de interfaces debido a su histórica 

representación gráfica, como son los gráficos, las 

fórmulas o las expresiones algebraicas. Algunas de ellas 

[3],[4] utilizan este tipo de interfaces para tratar 

contenidos matemáticos que, aunque han tenido un buen 

impacto, no son suficientes para tratar los conceptos 

matemáticos básicos. 

Por este motivo, nuestra investigación tiene como 

hipótesis el que una metodología basada en la 

utilización de ambientes virtuales interactivos basados 

en sonido, apoyada con material concreto, facilita la 

comprensión de conceptos y operaciones básicas en 

matemáticas en niños no videntes. Con esto se pretende 

determinar de qué manera la tecnología basada en audio 

puede ser una herramienta de apoyo al aprendizaje de 

las matemáticas. Para ello, presentamos dos entornos 

virtuales basados en sonido: AudioMath y Theo & Seth, 

Aunque cada uno de ellos contiene distintos tópicos del 

currículum en matemáticas, representan importantes 

lineamientos para el aprendizaje de conceptos básicos 

en esta área con el apoyo del computador. En esta 

investigación se describen los software, la metodología 

utilizada en AudioMath y Theo & Seth para determinar 

su impacto en el aprendizaje y una breve descripción de 

los resultados obtenidos. 

 

2. Diseños 
AudioMath es una aplicación basada en el clásico juego 

de mesa Memorice, el cual contiene fichas ocultas en 

una matriz con filas y columnas. AudioMath contiene 4 

niveles de dificultad: Nivel 1 con cuatro fichas (dos filas 

y dos columnas), Nivel 2 con seis fichas (3 filas y 2 

columnas), Nivel 3 con doce fichas (3 filas y 4 

columnas) y Nivel 4 con dieciséis fichas (4 filas y 4 

columnas). Theo & Seth es un ambiente virtual 

interactivo que incluye interesantes actividades de 

aprendizaje de matemáticas con distintos grados de 

dificultad. El software está ambientado bajo una 

metáfora de granja espacial. Dentro de esta granja vive 

un granjero, Theo, quien recibe de visita a Seth, el que 

deberá ayudarlo en los quehaceres de la granja. El 

personaje Seth es el que adopta el niño para poder 

interactuar en la aplicación. 

Existen dos ambientes importantes en donde el niño 

aprende y ejercita a formar los números y la recta 

numérica respectivamente. En el gallinero se realizan 

las operaciones básicas de suma y resta, con y sin 

reserva. Además hay un ambiente de ayuda en que se 

familiariza con el uso del teclado. 

El ambiente de  utensilios se presenta al lado izquierdo 

de la cocina, con Utensilios colgados enumerados desde 

el 0 al 9.  En esta etapa del juego se pueden elegir tres 

niveles. Seth va recorriendo los utensilios, guiado por el 

niño, y la voz en off indica el número en que se 
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posiciona, junto con el antecesor y sucesor. Nivel 1: Los 

números son presentados con sonidos (golpes en los 

utensilios) que indican la cantidad que representa. Nivel 

2: Los números son presentados sin los sonidos. Nivel 

3: Se le pide al niño que se coloque en un número con 

indicaciones de antecesor y sucesor. Los contenidos de 

este módulo son: concepto de número, antecesor y 

sucesor. 

El ambiente de A servir se presenta al lado derecho de la 

cocina, con diez platos en el  seca platos para que sean 

servidos.  El objetivo es que el niño forme números de 

hasta tres cifras, sirviéndolos de una sopa de números. 

Los platos están posicionados en orden del primero al 

décimo.  El niño debe seleccionar cada plato en el orden 

correspondiente, posteriormente elige los números que 

desea formar para servir los platos. Este ambiente 

consta de dos niveles, divididos cada uno en tres 

niveles. Nivel 1: El niño forma números de hasta dos 

cifras. Nivel 2: El niño forma números de hasta tres 

cifras. Los sub-niveles del ambiente corresponden a 

Nivel 1: El niño escoge el número que desea formar y la 

voz en off le nombra el número que eligió y el valor 

posicional que ocupa (unidad, decena o centena). Nivel 

2: El niño escoge el número que desea formar y la voz 

en off le nombra el número que eligió. Nivel 3: La voz 

en off le indica el número que debe formar.  

 El modelo de diseño de AudioMath y de Theo & Seth 

fue diseñado basado en un modelo de diseño y 

desarrollo de ambientes virtuales interactivos basados 

en audio [7], [10], el cual cumple con los 

requerimientos mínimos para el desarrollo de 

aplicaciones educativas para no videntes. Las interfaces 

de Entrada/Salida utilizadas para la interacción y el 

feedback al usuario son el sistema de audio, el teclado, 

mouse, joystick con force feedback y la tablet, dando la 

posibilidad al usuario de elegir la interfaz que más se 

acomode a su interacción. 

AudioMath y  Theo & Seth fueron desarrollados con 

Macromedia Director 8.5, software que potencia la 

interacción del usuario a través del uso de multimedia. 

 

Interfaces 

Las interfaces más importantes de AudioMath y Theo & 

Seth fueron diseñadas pensando en los niños con visión 

residual [2]. Para los niños que presenten ceguera total, 

las interfaces que predominan son las basadas en audio. 

En la figura 1 se presenta las interfaces de AudioMath. 

La imagen A es la pantalla de identificación con dos 

opciones: Facilitador o Alumno. La imagen B presenta 

la pantalla en que el usuario define el nivel de 

complejidad, el contenido del juego y los dispositivos 

de E/S. La imagen C presenta la pantalla principal del 

juego AudioMath e incluye opciones como la posición 

de la grilla, puntaje acumulado, tiempo transcurrido, 

botón de reinicio, registro del juego y salida. La imagen 

D presenta la pantalla donde se presentan todas las 

acciones que el niño ha realizado, para una posterior 

evaluación del facilitador. 

 

 

 

Fig. 1. Interfaces de AudioMath. 

 

Theo & Seth (figura 2), contiene dos ambientes en los 

cuales se desarrollan las actividades con el usuario no 

vidente: La granja de operaciones y La cocina de los 

números. En estos ambientes se desarrollan actividades 

de suma y resta (figura 2a), introducción a los números 

ordinales y formación de sopa de números (figuras 2 b y 

2c) y los conceptos de sucesor y antecesor (figura 2d). 

 

 

 

Fig. 2. Interfaces de Theo & Seth. 

 

Interacción 

AudioMath y Theo & Seth permiten la interacción con 

las interfaces disponibles a través de botones y cuadros 

de textos por medio del teclado. Cada interacción gatilla 

un feedback de audio y un fuerte contraste visual para 

que sea percibido por los usuarios con visión residual. 

En AudioMath los niños se desplazan por las fichas con 

las flechas del teclado y destapan la que necesiten con la 

barra espaciadora. Cada celda tiene asociado un sonido 

particular que la identifica en la posición que se 

encuentra. Cuando se destapa una ficha se reproduce el 

sonido que la representa. Por ejemplo, si la imagen de la 

ficha es una operación numérica, un sonido que la 

describe es reproducido simultáneamente.  

El Joystick con forcefeedback permite ubicar al usuario 

dentro de la grilla, generando una fuerza contraria al 

movimiento cada vez que se desplaza desde una celda a 
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otra. Cuando el usuario sale del campo del juego, el 

joystick genera una fuerza vibratoria para alertar al niño 

su posición errada. Para el uso de la tablet se utilizó una 

grilla plástica sobre la base que permitía al usuario 

interactuar con las celdas del juego presionando el lápiz 

de interacción de la tablet. 

Todo este mecanismo está pensado para que el niño se 

pueda desenvolver en el software sin la ayuda de 

terceros. En Theo & Seth por ejemplo, para ayudar a la 

utilización independiente del software existe una ayuda 

que inicia al niño en el uso del teclado, orientándolo en 

la ubicación de las teclas que utilizará en el multimedia. 

Dentro de cada software, el niño puede navegar 

libremente por las diferentes interfaces que le proveen 

de conocimiento o de ejercitación de algún área 

específica. 

 
3. Énfasis Cognitivo 

Teniendo en consideración las necesidades de los niños 

ciegos y el desarrollo psicológico de los mismos, se 

consideró pertinente incluir temáticas educacionales en 

el software con la finalidad de que éste no sólo fuera 

una herramienta de entretención y socialización, sino 

que también fuese un recurso pedagógico capaz de 

apoyar el aprendizaje de los niños. De esta forma se 

contemplaron los siguientes objetivos pedagógicos: 

establecer relaciones de correspondencia y equivalencia, 

potenciar el desarrollo de la memoria y  distinguir 

nociones temporales y espaciales. Para poder trabajar en 

el logro de estos objetivos se contemplaron a su vez los 

siguientes contenidos temáticos: 

Nociones: Clasificación, correspondencia, 

equivalencias, pertenencias 

Memoria: Mediata, inmediata 

Espacio topológico: Izquierda, derecha, frente, atrás 

 

Con estos contenidos se pretendió reforzar y apoyar el 

aprendizaje de temáticas esenciales para un niño con 

discapacidad visual, como es la orientación espacial y 

movilidad, donde es imprescindible manejar de manera 

óptima conceptos de espacio y tiempo, y los conceptos 

anteriormente mencionados. También es preciso apoyar 

y facilitar el desarrollo de funciones lógico matemáticas, 

destrezas básicas y habilidades previas al aprendizaje de 

la operatoria matemática, con la finalidad de que el niño 

cuente con una base sólida que posibilite el buen 

entendimiento de conceptos propios del cálculo. 

Además, AudioMath fue diseñado para mejorar la 

memoria de corto plazo en niños no videntes o con 

visión residual. Este tipo de memoria previene la 

confusión por grafemas para situaciones de orientación 

espacial, y de fonemas para situaciones donde aparezcan 

sonidos similares. 

Los conceptos que son enfatizados con Theo & Seth son 

conceptos de correspondencia y equivalencia de 

relaciones, desarrollo de memoria, y diferenciación 

tempo-espacial. Además, le permite al niño apoyar su 

aprendizaje de los números, tanto en su conocimiento 

como en su formación; apoyar y practicar la operatoria 

básica de números, adición y sustracción (con y sin 

reserva); familiarizarse con el uso del teclado y ejercitar 

el uso de la memoria de corto plazo. 

 

4. Metodología 
Participantes 

La evaluación con AudioMath y Theo & Seth fue 

desarrollada con 19 niños de edades que fluctuaban 

entre 7 y 10 años (10 niños con AudioMath y 9 con 

Theo & Seth), homogéneamente según sexo. La 

mayoría de ellos presentaba diversos niveles de 

desarrollo intelectual: normal, normal bajo y limítrofe. 

La muestra debía cumplir, al menos, con los siguientes 

requisitos: ser legalmente ciego, conocer los números 

naturales, capacidad de expresar secuencias numéricas 

de manera oral y capacidad de ordenar números. 

Cuatro educadoras especialistas en trastornos de la 

visión participaron como facilitadoras en los procesos 

de interacción con el software y en las tareas cognitivas 

(ver figuras 3 y 4).  

 

Instrumentos de Evaluación 

En el estudio con AudioMath se utilizaron 2 tests para 

evaluar el impacto en el aprendizaje y uso práctico de 

conceptos matemáticos como valor posicional, 

secuencias numéricas, descomposición aditiva, 

multiplicación y división. Un test de evaluación de 

conocimiento matemático [5] y un test de usabilidad 

para usuarios finales. El test de conocimiento 

matemático mide: 1. La capacidad de entender números 

(orales y escritos); 2. La capacidad de realizar cálculo 

numérico (oral y escrito). 3. La capacidad de conteo de 

series numéricas y elementos gráficos y 4. La capacidad  

de razonamiento matemático. 

Para el estudio con Theo & Seth se utilizaron 2 tests 

para evaluar el impacto del uso de este software. Un test 

de precálculo (Neva Milic y Sandra Schmidt), y un test 

de conocimiento matemático [5].  

Para una adecuada aplicación de los tests de 

conocimiento matemático se realizó una adaptación para 

ser aplicado a las necesidades especiales de los niños 

que participaron del estudio. 

 

 
Fig. 3. Niños resolviendo tareas cognitivas con AudioMath y  

Theo & Seth. 
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Procedimiento 

El trabajo con los niños se realizó durante seis meses en 

dos sesiones de una hora por semana. Se aplicaron pre y 

post tests para evaluar el conocimiento de los conceptos 

y operaciones tratados con el software en los niños no 

videntes, demostrando un considerable desarrollo en su 

conocimiento de matemáticas (ver figuras 5, 6 y 7).  

Las etapas más relevantes en este estudio fueron la 

interacción con AudioMath y con Theo & Seth y el 

trabajo de los niños no videntes en tareas cognitivas. 

Durante el desarrollo de estas etapas los niños fueron 

observados y asistidos por cuatro educadoras 

especialistas en trastornos de la visión, quienes 

registraban el comportamiento y la interacción de los 

niños. Luego se aplicaron tests de usabilidad para 

usuarios finales con el fin de evaluar la aceptación y la 

pertinencia de las interfaces e interacción con el 

software. 

 

 

 

Resultados 

Durante las sesiones interactivas se demostró que el 

contenido matemático utilizado era apropiado para el 

nivel académico de la muestra. Los resultados fueron 

analizados caso a caso debido a que la muestra no era 

homogénea por la existencia de variables como déficit 

cognitivo o diversidad en los grados de ceguera. 

 

En la figura 5 se muestra el porcentaje de aumento del 

conocimiento matemático en los niños que participaron 

de la investigación y que interactuaron durante el 

tiempo que duró el estudio con AudioMath y con las 

tareas cognitivas desarrolladas para este propósito. Así, 

en AudioMath los resultados obtenidos muestran que 

los conceptos matemáticos propuestos fueron 

apropiados y asimilados por los niños no videntes. Los 

puntajes más altos en la evaluación fueron en cálculo 

oral (75%) y serie numérica (100%) de un máximo de 

puntaje de 118. En base a esto creemos que estos 

resultados son también producto de la buena actitud de 

los niños hacia la construcción del conocimiento en las 

tareas realizadas, afectando positivamente la certeza en 

sus respuestas. 

 

Fig. 6.  Diferencia de conocimiento matemático entre el Pre-

test y el Post-test en el test de precálculo. 

 

 
Fig. 4. Niños interactuando con AudioMath y  Theo & Seth. 

 
Fig. 5 Diferencia de conocimiento matemático entre el Pre-test 

y el Post-test con AudioMath. 

CO-134



Fig. 7. Diferencia de conocimiento matemático entre el Pre-

test y el Post-test con Theo & Seth. 

 

En Theo & Seth, los contenidos fueron también 

evaluados mediante un pre y post-test de conocimiento 

matemático (ver figura 6 y 7). Los resultados 

preliminares evidenciaron un positivo cambio en el 

conocimiento de estos contenidos en los niños no 

videntes, destacándose los resultados de los niños que 

además presentaban déficit mental. 

En base a este estudio podemos concluir 

preliminarmente que el uso de ambientes virtuales 

basados en sonido, como son AudioMath y Theo & 

Seth, facilitan el aprendizaje de conceptos matemáticos 

en niños no videntes. Además, el trabajo de los niños 

con material concreto a través de las tareas cognitivas 

soporta positivamente la interacción con interfaces 

basadas en audio. 

 
5. Conclusión 

En el presente trabajo se presentó AudioMath y Theo & 

Seth como herramientas basadas en audio para el 

aprendizaje de contenidos básicos de matemáticas en 

niños no videntes o con visión residual. El software fue 

hecho por y para niños con discapacidad visual. Los 

resultados obtenidos nos muestran que el uso de estos 

ambientes virtuales basados en sonido por los niños 

generan un aumento sustancial en el aprendizaje de 

estos conceptos. Nos muestra además que el uso de 

material concreto permite mejorar el entendimiento de 

los niños con discapacidad visual del software y su 

interacción. Así, este estudio permite validar que este 

tipo de interfaces basadas en audio, complementadas 

con material concreto, constituye una metodología con 

un fuerte impacto en el uso e interacción de software 

para el aprendizaje de conceptos básicos de matemáticas 

en niños no videntes o con visión residual. 

AudioMath y Theo & Seth fueron muy bien aceptados 

por los usuarios finales. Disfrutaron y estuvieron muy 

motivados durante la interacción con el software. La 

flexibilidad de estas aplicaciones fue también muy bien 

evaluada. Facilitadores, niños y padres pueden incluir 

nuevos objetos de sonidos para adaptar el software a sus 

propias necesidades. El contenido de AudioMath, por 

ejemplo, puede ser modificado de fácil manera para ser 

aplicado con diferentes conceptos tanto de aprendizaje 

como social o de estimulación. AudioMath y Theo & 

Seth fueron aplicados exitosamente con niños que 

participaban de clases de matemáticas en el primer ciclo 

básico de educación. 

Del total de la muestra, considerando los puntajes brutos 

de pre y post test, los aprendices con ceguera total, o 

cercana a esta, mostraron mayores avances, al igual que 

aquellos aprendices que utilizaron las tareas cognitivas, 

destacándose por su alta motivación durante el período 

de testeo. Aquellos con visual residual mantuvieron su 

desempeño inicial. 

En un comienzo, gran parte de la muestra desconocía la 

ubicación de las teclas del computador. Una vez 

finalizado el período de testeo, los niños demostraron un 

manejo eficiente de los comandos utilizados en el 

software.  Al respecto, se cree que el uso del ambiente 

Ayuda del software Theo y Seth favoreció el 

conocimiento de las teclas por parte de los niños. 

Todos los niños necesitaron de mediación verbal y/o 

física para interactuar con el software.  La necesidad de 

esta mediación fue en descenso a lo largo de la 

interacción, observándose al final de la investigación 

mayor autonomía en la interacción con el software. 

Pensamos que esto ocurrió por la escasez de interacción 

de los niños con la tecnología en la vida diaria, lo que 

puede producir que los aprendizajes obtenidos en la 

interacción no logren ser asimilados completamente por 

falta de práctica. 

Los estímulos auditivos con que cuenta el software, 

tales como el canto de las aves al poner huevos, los 

pasos de Seth cuando camina, los golpes de los 

utensilios, permitieron que los niños se incentivaran y 

conectaran con el software.  Estos sonidos deben ser lo 

más parecido a lo real, para que sean significativos y los 

niños logren asimilarlos. 

El uso de material concreto fue un plus en este estudio. 

Los niños entendían con claridad cuando ellos 

interactuaban simultáneamente con el software y el 

material concreto, creando sus propios modelos 

mentales de cada una de las aplicaciones. 

El uso del joystick con forcefeedback introdujo un 

nuevo escenario en el ambiente virtual. Ellos podían 

recibir información del software a través de sensaciones 

táctiles. 

Finalmente, el estudio de usabilidad e impacto inicial 

del uso de este software basado en audio permite sentar 

las bases para explorar con mayor profundidad el papel 

de la estimulación auditiva en la construcción de 

conocimiento matemático inicial de aprendices con 

discapacidad visual. 
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Resumen 
El trabajo trata sobre la comparación de clasificadores 

automática y no automáticamente adaptativos para 

interfaces cerebro-ordenador basadas en EEG. Se 

hicieron experimentos con 12 personas sanas usando el 

paradigma de la cesta. Los sujetos realizaros 3 sesiones 

experimentales. Las componentes usadas fueron 

parámetros adaptativos auto-regresivos y estimadores de 

potencia de banda concatenados en un vector. El 

módulo clasificador fue análisis lineal discriminante. 

Para un grupo de sujetos el clasificador fue actualizado 

manualmente y para el otro el clasificador se adaptó 

automáticamente usando un algoritmo basado en 

Filtrado Kalman. El análisis estadístico de los resultados 

muestra diferencias significativas entre el rendimiento 

de los dos grupos de sujetos, y que el sistema que se 

actualizó automáticamente dio mejores resultados que el 

manualmente adaptado. 

 

1. Introducción 
Las interfaces cerebro-ordenador (BCIs) son sistemas 

que permiten a personas que sufren de capacidad de 

comunicación reducida, como por ejemplo enfermos 

que sufren de esclerosis lateral amiotrófica, 

comunicarse con el entorno por medio de señales 

cerebrales [1-6]. En general, una BCI está dividida en 4 

módulos: pre-procesado de la señal, extracción de 

componentes, clasificación y realimentación. Un tipo 

muy común de señal utilizada es el 

electroencefalograma o EEG y una estrategia 

habitualmente empleada es el “motor imagery” o la 

imaginación del movimiento. La señal de EEG no es 

estacionaria debido a diversos factores, como por 

ejemplo el aprendizaje o la diferencia en la colocación 

de los electrodos [7], por eso las BCIs deben adaptarse a 

los cambios que se producen en esta señal de manera 

que se asegure un buen funcionamiento del sistema. En 

el módulo de extracción de componentes la adaptación 

ya se ha realizado automáticamente, por ejemplo con el 

uso de parámetros adaptativos auto-regresivos, pero 

hasta hace poco la adaptación en el módulo de 

clasificación se hacía manualmente y dependía de 

factores subjetivos como la experiencia del 

investigador. Actualmente diferentes grupos de 

investigación están desarrollando métodos automáticos 

de adaptación que sean capaces de integrar fiablemente 

los cambios del EEG en la BCI [8-11]. 

Para demostrar la conveniencia de la adaptación 

realizada por nuestro grupo, se han realizado 

experimentos con 12 personas usando clasificadores 

manual y automáticamente adaptativos. Los resultados 

demuestran que el rendimiento del sistema 

automáticamente adaptativo es mejor que el del 

manualmente adaptado. 

 

2. Métodos 
A. Extracción de componentes 

En los experimentos se usó como componente un vector 

con parámetros adaptativos auto-regresivos (AAR) y 

estimadores de potencia de banda concatenados (BP). 

1) Parámetros AAR: se calcularon tres parámetros a 

partir de los canales bipolares C3 y C4 (ver Figura 1) 

[12]. 

2) Estimadores logarítmicos BP: las señales de los 

canales C3 y C4 se filtraron digitalmente en las 

frecuencias 10-12 Hz y 16-24 Hz, el resultado se elevó 

al cuadrado, se promedió en un segundo y se le aplicó 

un logaritmo neperiano [13]. 

Ambos tipos de componentes se combinaron en un 

único vector de 10 elementos, BPA. Para más detalles 

ver [14]. 

 
Fig. 1. Posición de los electrodos para la grabación del EEG. 

 

B. Análisis lineal discriminante 

La ecuación del análisis lineal discriminante (LDA) 

para la clasificación de datos pertenecientes a dos clases 

diferentes se puede escribir como: 

 xwx T ⋅+= bD )(  (1) 

 
( )

2

21T µµ
w

+
⋅−=b  (2) 

 ( ) ( )1221 µµΣΣw −+=
−1

 (3) 
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Donde Σi es la matriz de covarianza para la clase i, µi es 

el vector de medias para la clase i y x es el vector de 

componentes. Si D(x) es mayor que cero, los datos se 

clasifican como clase 2 y si es menor o igual que cero, 

se clasifican como clase 1. 

C. BCI adaptativa 

1) Análisis lineal discriminante adaptativo: LDA es un 

vector de pesos [b, wT
] que puede estimarse 

automáticamente usando Filtrado Kalman [15], en el 

que la ganancia Kalman (ver ecuación 7) hace el que 

coeficiente de adaptación varíe dependiendo de las 

propiedades de los datos, cambiando así la velocidad de 

la adaptación. La dimensionalidad del problema se 

reduce a la estimación de una matriz (ver Ak en las 

ecuaciones 9 y 10) y todas las secuencias se pueden usar 

para actualizar el vector de pesos. Las ecuaciones de 

actualización del Filtrado Kalman se pueden resumir 

como sigue: 

 kk wH ˆ⋅−= kk ye  (4) 

 ][ T
kk x1,H =  (5) 

 kk vQ +⋅⋅= −
T
k1kk HAH  (6) 

 
kQ

T
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k
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k

⋅
= −  (7) 

 ke⋅+= − k1kk kww ˆˆ  (8) 
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+
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=
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 UCvk −= 1  (11) 

Done ek es el error de predicción, yk es la etiqueta de la 

clase actual, Hk es la matriz de medición, kŵ  es el 

vector de estado (los pesos estimados del LDA), xk es el 

vector actual de componentes, Qk es la varianza 

estimada de la predicción, kA
~

 es un valor intermedio 

necesario para estimar Ak que es la matriz de 

correlación del error de estado a priori, vk es la varianza 

del proceso de innovación, kk es la ganancia Kalman y 

UC es el coeficiente de adaptación (1/8333 en este caso) 

y p es el número de elementos del vector de pesos kŵ . 

Los valores iniciales, A0 y w0 se calcularon de 1620 

secuencias previamente grabados correspondientes a 7 

sujetos, durante diferentes paradigmas [16]. 

2) Otros parámetros necesarios para la adaptación 

automática: el tiempo de inicio Tini de la adaptación en 

cada secuencia se eligió calculando la máxima 

información mutua (MI, ver [17]). La información 

mutua se estimó en tiempo real usando un algoritmo 

“moving average”: 

)ˆmax(

)1(ˆˆ

tIM

1tt IMmiIM

tTini

UCUC tinitini

=

−⋅+⋅= −
  (12) 

Done mi es la salida del clasificador multiplicada por la 

etiqueta de la clase actual y UCtini es el coeficiente de 

adaptación para la estimación de la información mutua. 

En este caso 1/176. El tiempo en el que MI es máxima 

se usa como Tini para la siguiente secuencia. 

La longitud de la ventana de adaptación N es la cantidad 

de muestras usadas para adaptar (125 en este caso). 

También se define un tiempo de retardo porque el 

clasificador actualizado se debe aplicar al final de la 

secuencia actual para que las muestras clasificadas sean 

independientes de las usadas para la actualización y 

evitar así el sobre-aprendizaje. 

Los parámetros UC, UCtini y N se hallaron mediante 

optimización usando datos de seis sujetos. Todos los 

posibles conjuntos de parámetros se evaluaron y los 

parámetros elegidos fueron los que proporcionaron 

mayor información mutua. 

 
Fig. 2. Esquema de adaptación en cada secuencia. 

 

D. Descripción de los experimentos 

La grabación se realizó usando un amplificador g.tec 

(Guger Technologies OEG Austria) y electrodos 

Ag/AgCl. Se grabaron tres canales bipolares sobre las 

posiciones C3, Cz y C4. El EEG se filtró entre 0.5 y 30 

Hz y se muestreó a 125 Hz. 

12 personas completamente sanas y sin experiencia 

previa en el uso de BCIs realizaron experimentos con 

nuestros sistemas. Cada sujeto realizó 3 sesiones, 

consistente cada una en 9 series de 40 secuencias con 

realimentación. Entre series se realizaron descansos de 

varios minutos. No se realizó ninguna serie de 

entrenamiento, se comenzó con realimentación desde el 

primer momento, usando un clasificador general 

calculado de datos previamente grabados de otros 

sujetos. Los sujetos M1 a M6 realizaron el experimento 

con un clasificador manualmente adaptado y los sujetos 

A1 a A6 con uno automáticamente adaptado. 

Los sujetos permanecían sentados en un sillón durante 

todo el experimento. Para cada secuencia, la pantalla del 

ordenador aparecía negra durante 3 segundos. Después 

salían en la parte inferior dos cestas, una verde y una 

roja. En ese momento también aparecía una pequeña 

bola verde en la parte superior del monitor. Después de 

un segundo más, la bola comenzaba a caer a velocidad 

constante. La posición horizontal de la bola estaba 

directamente controlada por la salida del clasificador 

(adaptativo o no adaptativo según el caso). La tarea del 

sujeto era controlar la bola verde con la imaginación del 

movimiento de la mano derecha o izquierda, e intentar 

mantener la bola durante el mayor tiempo posible en el 

lado en que aparecía la cesta verde. La duración de cada 
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secuencia era de 7 segundos, seguido un intervalo 

aleatorio de 1 a 2 segundos (ver Figura 3). El orden de 

las entradas (izquierda o derecha) era aleatorio. Se 

instruyó a los sujetos para únicamente imaginar los 

movimientos y se les informó de que los movimientos 

reales estaban prohibidos. Una cámara montada en 

frente de los sujetos se usó para comprobar que se 

mantenían inmóviles. Durante el experimento las 

señales grabadas se presentaban en una pantalla para 

detectar visualmente artefactos y para comprobar si los 

sujetos los usaban para controlar la BCI. No se realizó 

ningún rechazo automático de artefactos. 

 

 
Fig. 3. Esquema temporal de cada secuencia. 

 

E. Actualización manual del sistema 

En el caso de actualización manual, se usó un esquema 

general para actualizar el clasificador: después de tres 

series, el LDA se actualizaba (usando esas tres series) y 

se usaba para las siguientes tres series. Después de 6 

series, se calculaba un LDA nuevo y se usaba para las 

últimas tres series. En la siguiente sesión experimental, 

el clasificador de la sesión anterior (calculado con 9 

series) se utilizaba para clasificar las primeras tres series 

y así sucesivamente. Sin embargo, este sistema de 

actualización variaba según la calidad de la 

realimentación recibida con el clasificador actualizado. 

Cuando el sujeto sentía menos control con el nuevo 

clasificador, la serie se paraba y se recomenzaba con el 

clasificador que parecía dar mejor realimentación. En 

cualquier caso, el número mínimo de series para el 

cálculo del clasificador fue de tres. 

 

3. Resultados 
Con cada sesión experimental de cada sujeto se realizó 

un análisis de secuencias individuales y como medidas 

de rendimiento se utilizaron el mínimo porcentaje de 

error (ERR) y la máxima información mutua. En la 

Figura 4 se pueden ver dos ejemplos de análisis de 

secuencia independiente, con 360 secuencias, de dos 

sujetos diferentes en una sesión experimental. Uno de 

ellos realizó experimentos con el sistema manualmente 

adaptado y el otro con el sistema automático. En esta 

Figura se muestra el ERR [%] medio vs. el tiempo [s] en 

la subfigura superior, y la MI [bits] media vs. el tiempo 

[s] en la subfigura inferior. 

En la Tabla 1 se presentan la media y el error de la 

media de los valores mínimos de ERR y los máximos de 

MI extraídos del análisis de secuencias individuales de 

cada sujeto en cada sesión experimental, agrupados 

según el sistema con el que recibieron realimentación. 

Las primeras tres filas corresponden al sistema 

manualmente adaptado y las tres últimas al sistema 

adaptado automáticamente. 

En la Figura 5 se muestra gráficamente la Tabla 1. 

 
(a) Sesión 3 del sujeto M1 

 
(b) Sesión 3 del sujeto A6 

Fig. 4. Análisis de secuencia individual de la sesión 3 de los 

sujetos M1 y A6. 

 

Sistema Sesión ERR [%] MI [bits] 

Sesión 1 34.58±3.56 0.105±0.056 

Sesión 2 25.46±3.57 0.269±0.072 BPA+LDA 

Sesión 3 25.23±3.80 0.254±0.068 

Sesión 1 28.01±3.83  0.192±0.078 

Sesión 2 21.43±4.01  0.353±0.092 

BPA+LDA 

adaptativo 

 Sesión 3 15.97±2.50  0.481±0.083 

Tabla 1. Media y error de la media para cada sistema en cada 

sesión experimental. 
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Fig. 5. Desarrollo por sesiones del error y la información 

mutua para las BCIs automáticamente y la no 

automáticamente adaptativas. 

 

4. Discusión 
Como se observa en los ejemplos presentados en la 

Figura 4, el ERR (y la MI) comenzó a disminuir 

(aumentar) a partir de la presentación de las cestas en el 

segundo 3 y especialmente a partir del comienzo de la 

realimentación en el segundo 4. 

En la Tabla 1 se puede ver que los sujetos que 

recibieron realimentación con el clasificador adaptado 

automáticamente pudieron mejorar sesión tras sesión, 

siendo la mejora estadísticamente significativa tras 

todos los cambios de sesión. Sin embargo, los 

individuos que recibieron realimentación con el 

clasificador adaptado manualmente mejoraron 

significativamente de la sesión 1 a la 2 pero no de la 2 a 

la 3, con lo que el aprendizaje se paró después de la 

segunda sesión. Este resultado denota una importante 

diferencia en el aprendizaje de los sujetos con cada uno 

de los dos sistemas. 

 

5. Conclusiones 
Los clasificadores automáticamente adaptativos son una 

alternativa prometedora a los clasificadores usados hasta 

el momento. Se adaptan a las no estacionaridades del 

EEG y evitan problemas como el sesgo de clasificadores 

que no representan los datos actuales, mejorando así la 

calidad de la realimentación hacia el sujeto. 
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Resumo 
A população de pessoas com mais de 60 anos está 

aumentando significativamente no mundo e no Brasil. 

Com o prolongamento do tempo de vida aparecem 

novos problemas com os quais os profissionais da área 

da gerontologia e a sociedade precisam aprender a lidar 

e criar novas estratégias. A depressão no idoso por 

muito tempo foi considerada como uma característica 

típica da velhice, pois a maioria dos estudos era 

realizada em instituições asilares. Estudos com idosos 

que participam de grupos de terceira idade apontam uma 

diminuição gradativa de sintomas de depressão [1]. 

Apesar da depressão não ser uma característica típica da 

velhice, configura-se atualmente como um problema 

social que necessita de intervenções eficazes para que as 

pessoas, além de somarem mais anos às suas vidas, 

também possam desfrutar desse tempo com qualidade e 

produtividade. Os tratamentos farmacológicos não são 

suficientes para auxiliar os idosos, pois a depressão em 

sua grande maioria tem como fator desencadeante o 

preconceito em relação à velhice, o medo da solidão e 

da dependência e, principalmente, a falta de 

expectativas de futuro e a perda da identidade. Dessa 

forma, um estudo interdisciplinar e interinstitucional irá 

ser implementado nos grupos de terceira idade da 

Universidade de Passo Fundo e do Centro Universitário 

Feevale. Por meio da tecnologia, pretende-se criar um 

espaço de interação do idoso com a máquina, criando 

um desafio para a sua inclusão no mundo digital e 

proporcionando inclusão social. Para apoiar esse 

processo, promove-se o relato de histórias de vida, 

reforçando a sua identidade e sua auto-estima através do 

uso da tecnologia, diminuindo assim a possibilidade da 

presença de sintomas de depressão. No presente texto, 

descrevem-se os pressupostos do projeto que será 

desenvolvido. 

 

1. Introdução 
Os estudos gerontológicos, principalmente em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, carecem de 

pesquisas sobre a importância dos espaços 

comunicativos e de seus reflexos nos transtornos 

depressivos. Na presente investigação, pretende-se 

categorizar os riscos sociais e de saúde da depressão em 

idosos, verificando de que forma os processos de 

interação e de comunicação podem contribuir na 

intervenção psicoterapêutica da depressão. 

No contexto do envelhecimento populacional, trata-se 

de identificar quais são os problemas prioritários para a 

população idosa brasileira e de definir que ações devem 

ser privilegiadas para enfrentar esses problemas [2]. 

Estudos epidemiológicos são essenciais para identificar 

problemas, de modo a orientar decisões relativas à 

definição de prioridades para intervenção. Entretanto, 

quando o foco de interesse desloca-se da definição de 

problemas prioritários em saúde, para as ações que 

devem ser privilegiadas para resolvê-los, os estudos 

antropológicos tornam-se imprescindíveis. 

Para que possa desenvolver intervenções adequadas às 

características sociais e culturais da população idosa, é 

necessário conhecer os recortes epidemiológicos, 

conhecer as formas biopsicossociais na constituição da 

depressão e como os idosos enfrentam e vivenciam o 

processo depressivo, e que caminhos são definidos para 

minimizar ou superá-lo. 

Na literatura, vários autores têm demonstrado que 

benefício a re-inserção social pode proporcionar aos 

idosos quando se encontram solitários e com manifestas 

expressões depressivas. A longevidade da população 

tem sido exaustivamente comprovada pelos 

levantamentos do IBGE. Os dados demográficos 

indicam uma acelerada mudança no comportamento dos 

índices populacionais nas últimas décadas. Até 1950, no 

Brasil, a população com mais de 60 anos perfazia um 

índice de apenas 4,2%; em 1990, chegava a 7% da 

população e para o ano de 2025, está projetada para 

14% a população com mais de sessenta anos [3] [4]. A 

expectativa de vida estava em torno de 40 anos em 

1950; em 2001, baseados em dados do IBGE, a 

expectativa de vida já chegava aos 71 anos. Entretanto, 

a expectativa de vida saudável, no Brasil, é de 52,2 e de 

61,1 anos para homens e mulheres respectivamente [5] 

[6]. Dessa forma, há a necessidade de avaliar que 

doenças são passíveis de controle, para aliviar o 

sofrimento precoce dessa população. Doenças como as 

demências e a depressão têm se constituído em 

preocupação especial, uma vez que seu impacto, além 

de envolver os idosos doentes, também abarca um 
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universo significativo de pessoas, de modo especial os 

familiares e os cuidadores. 

A presente investigação envolverá um grupo de pessoas 

idosas com sintomas de depressão comprovados. Assim, 

há a necessidade de esclarecer quais são os riscos 

sociais e/ou de saúde que incidem na configuração da 

depressão. Por outro lado, além de avaliar os riscos 

sociais em relação aos orgânicos, em pessoas 

deprimidas, convém avaliar e investigar os espaços 

sociais necessários e percebidos por seus portadores 

como minimizadores da doença. A hipótese central 

dessa investigação reside na crença da comunicação e 

da interação como variáveis decisivas na promoção da 

saúde mental e, conseqüentemente, os benefícios da 

inserção social. Primeiramente, é necessário avaliar os 

fatores de risco social das perdas comunicativas e dos 

riscos orgânicos, apontar os espaços sociais de 

comunicação para reversão do estado afetivo dos idosos 

em depressão. Assim, é possível pesquisar caminhos 

educacionais a serem percorridos tanto para prevenção 

como para a minimização dos efeitos da doença. 

Os dados apontam para o número elevado de idosos em 

estado depressivo, o que demonstra a relevância dessa 

pesquisa em razão de seu impacto social. Estima que a 

expectativa de doença mental eleva-se de 34% aos 61 

anos para 67% aos 81, tornando-se um dos fatores 

preocupantes quanto à repercussão em saúde pública 

[7]. A depressão, com todas as nuances e características 

atípicas que pode apresentar para os idosos, além de 

suas conseqüentes dificuldades diagnósticas, ocupa um 

lugar de destaque entre as doenças mentais. A depressão 

é diagnosticada em 3 a 5% da população e cerca de 15% 

mostram-se com sintomas depressivos, sendo que em 

instituições pode alcançar 25 a 30% dos internos, 

evidenciando-se, assim, o quanto o limite da 

comunicação marcam sua contundente influência no 

acometimento da doença. 

Entre pacientes com 65 anos ou mais, 17 a 30% 

apresentam sintomas depressivos em unidades de 

atenção primária, estatística que pode variar na 

dependência de critérios de avaliação dos diferentes 

estudos. Para os idosos institucionalizados com 

sintomas depressivos, as taxas variam entre 10 a 30% e 

quanto à depressão maior a variação está entre 5 a 12%. 

Para idosos hospitalizados, a depressão situa-se em 

torno de 25%, notando-se que as morbidades também 

são importantes fatores desencadeantes da doença. 

A presente investigação justifica-se, também, uma vez 

que os resultados previstos poderão auxiliar tanto os 

portadores da doença como os seus familiares, 

reduzindo ou afastando os impactos negativos no seu 

ambiente íntimo, como aqueles referentes aos custos 

financeiros, ao prejuízo nas atividades sociais e ao 

prazer de viver. A educação gerontológica poderá obter 

dados significativos dispondo aos gerontólogos, 

geriatras e agentes sociais orientações mais seguras 

sobre ações a serem promovidas em programas de 

ordem cultural, socioeducativa, de apoio individual e, 

particularmente, em grupos de convivência. 

Ao detectar os riscos sociais mais importantes e como 

atuam na etiologia da depressão, ao avaliar o universo 

dos caminhos do resgate do bem-estar biopsicossocial 

dos idosos, oferecendo um espaço para uma efetiva 

gerontogogia na área de saúde, acredita-se que esteja 

legitimada a pesquisa sobre as relações entre a 

comunicação, a interação e a depressão. 

 

2. Problema da Pesquisa 
O projeto insere-se no conjunto de preocupações em 

torno dos potenciais riscos desencadeadores de 

depressão em idosos, delimitando-se a investigação 

sobre as variáveis psicossociais e de saúde 

intervenientes em sua manifestação. A investigação 

pretende estudar também os recursos educacionais a 

serem utilizados por portadores da doença e alternativas 

para sua superação. 

Sabe-se que existem riscos biológicos, psicológicos e 

sociais na incidência e manifestação da doença. Assim, 

o projeto busca esclarecer o peso dos aspectos 

biopsicossociais incidentes no processo de manifestação 

da doença e as possíveis intervenções tecnológicas, 

buscando-se responder às seguintes questões: Qual ou 

quais os eventos que deu ou deram início ao processo da 

doença? Em que medida as doenças orgânicas 

interferem na etiologia da depressão? Quais as perdas 

comunicativas e de que forma atuam na configuração da 

doença? Quais as disposições ou motivações dos 

sujeitos para o enfrentamento da depressão no processo 

do desenvolvimento? Quais as possíveis experiências 

comunicativas realizáveis pelos doentes? Como os 

sintomas depressivos se manifestam nas experiências 

comunicativas? Como as experiências comunicativas 

podem colaborar na superação do estado depressivo? 

Assim, a presente pesquisa pretende estudar e analisar 

como os sujeitos idosos se apropriam de tecnologias de 

comunicação e informação e como o estado depressivo 

se evidencia no processo de interação e comunicação, 

principalmente considerando a participação do idoso no 

desenvolvimento de narrativas colaborativa na grande 

rede. Pretende-se estudar a constituição da subjetividade 

dos idosos partindo da intersubjetividade construída 

pelo grupo. Dessa forma, e com esse viés de pesquisa, 

será desenvolvida uma ferramenta para construção de 

narrativas colaborativas que atue como mediadora dessa 

intersubjetividade, possibilitando a participação dos 

grupos e a promoção de estados afetivos que auxiliem o 

idoso na superação de seu estado depressivo através da 

participação e re-inclusão social. 

 

3. Delineamento da Pesquisa 
A pesquisa é um estudo transversal de cunho quanti-

qualitativo e de natureza descritiva, ensejando-se a 

possibilidade de definir as categorias sociais prevalentes 

do processo da constituição da depressão, relacionadas 

aos aspectos de doença que serviram como epicentro de 

sua ocorrência. Essas categorias inicialmente se 

inscrevem nas questões norteadoras das entrevistas e de 

outras emergentes no processo de investigação. 
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4. Seleção dos Sujeitos da Pesquisa 
A escolha dos sujeitos para a coleta de dados será 

realizada, mediante indicação dos agentes de saúde, que 

desejam participar do estudo e que assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Serão afastados do 

processo de escolha aqueles idosos que se recusaram a 

participar do estudo. Os sujeitos serão submetidos à 

Escala de Depressão Geriátrica (instrumento de reteste 

utilizado para o diagnostico de depressão) e ao Mini-

exame do Estado Mental (instrumento utilizado para o 

diagnostico de demência), e somente darão 

prosseguimento à entrevista aqueles que apresentarem 

índices consistes da doença. O tamanho da amostra será 

obtido considerando a população de idosos dos 

municípios em torno de 10% e 1% como sendo de 

depressivos, com um erro de significância estimado em 

5%. 

 

5. Amostra 
Do universo de idosos depressivos em nível moderado, 

selecionar-se-á uma amostra intencional de 30 idosos 

entre 60 e 69 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico 

de depressão leve ou moderada. O diagnóstico será 

realizado através da Escala Geriátrica Depressão. As 

pessoas serão divididas em cinco grupos de seis 

pessoas. Cada grupo de seis pessoas será escolhido de 

acordo com o grau de escolaridade e familiaridade com 

a escrita e com a informática, para que a experiência 

não crie frustrações em relação ao rendimento. Cada 

grupo terá três atividades semanais no decorrer do 

projeto. Cada atividade contará com a monitoria de 

bolsistas da área da informática, psicologia e letras. 

Inicialmente, as pessoas participarão de um grupo de 

revisão de vida, que é um método psicoterapêutico 

utilizado para idosos com depressão [8]. Esse 

procedimento ajudará os idosos a se integrarem às 

atividades propostas posteriormente. Nesse grupo os 

idosos terão a participação de três alunos da psicologia 

que auxiliarão no processo e registro das sessões. 

A segunda atividade refere-se ao grupo de 

familiarização dos idosos com a informática. 

Participarão três bolsistas das diferentes áreas para 

assessorar os idosos no seu aprendizado de 

familiarização com a informática. No terceiro grupo 

ocorrerá o mesmo procedimento do segundo grupo, 

porém com a diferença que se direcionará para atividade 

com a ferramenta comunicativa e produção de material. 

 

6. Análise Estatística dos Dados 
A modelagem estatística definida para esta pesquisa 

deriva-se da representação matemática das relações 

entre as variáveis explanatórias, bem como da medida 

de incerteza indicada para cada hipótese que será 

testada. Para verificar a independência entre as variáveis 

serão utilizados testes paramétricos e não paramétricos. 

As variáveis respostas contempladas pelos instrumentos 

são continuas, categorizada ou contagem, por isso, 

vários modelos foram definidos para a solução e 

extração dos parâmetros de interesse dos dados. Entre 

os modelos estatísticos, destacam-se: a) técnicas de 

análise multivariada; b) análise de delineamentos 

experimentais; c) análise de dados categorizados; d) 

análise de dados em Cluster ou longitudinal. 

 

7. Análise de Conteúdo 
A análise de conteúdo é um processo que exige 

cuidados tanto em relação à coerência com a construção 

teórica de olhar os documentos em análise como em 

relação à comunicação inserida nas entrevistas. Nesse 

sentido, entende-se que depois de organizar os dados, 

num processo de inúmeras leituras, o pesquisador 

poderá voltar a examiná-los para tentar detectar temas e 

temáticas mais freqüentes [9]. Esse procedimento, 

essencialmente indutivo vai culminar na construção de 

categorias ou tipologias, que brotam, num primeiro 

momento, do arcabouço teórico em que se apóia a 

pesquisa. Esse conjunto inicial de categorias, no 

entanto, vai ser modificado ao longo do estudo, num 

processo dinâmico de confronto constante entre teoria e 

empiria, o que origina novas concepções e, 

conseqüentemente, novos focos de interesse. 

A análise é um processo de exame de material com 

vistas à explicitação de certas regularidades, que é a 

base para a definição das categorias. Assim, é 

importante a fidelidade da comunicação pretendida pelo 

texto. 

Para a presente investigação, serão considerados como 

importantes dois tipos de categorias: a) as referentes; b) 

as emergentes. As categorias referentes são resultantes 

dos estudos teóricos sobre o objeto de investigação e de 

informações recolhidas anteriormente. Essas categorias 

são recortes auxiliares na delimitação do campo a ser 

pesquisado. Servem como contornos iniciais da 

investigação, pois, ao se realizar a leitura do corpo 

analítico sinalizam para certas direções, mas são 

efetivamente firmadas no processo de análise. Podem 

ser complementadas por subcategorias ou associadas às 

referentes as quais contribuem para esclarecer sobre o 

universo dos recortes significativos do discurso 

resultante da análise. Na presente investigação as 

categorias referentes são constituídas pelas perdas dos 

espaços comunicativos, as disposições dos sujeitos para 

o enfrentamento, os espaços comunicativos desejados 

pelos doentes e a percepção dos idosos em torno dos 

sintomas depressivos. 

As categorias emergentes surgem no decorrer da 

investigação colhidas nas observações e nas entrevistas. 

O projeto inicial da pesquisa não abrange todas as 

dimensões dos riscos sociais, o que permite a descoberta 

de riscos ou fenômenos emanados no processo da 

investigação. 

Os dados serão analisados qualitativamente, visando 

obter a descrição significativa do conteúdo das sínteses 

obtidas nos grupos focais, permitindo a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção das mensagens. Na busca para 
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atingir o significado manifesto e determinar as temáticas 

utilizar-se-á a análise de conteúdo. 

 

8. Resultados Esperados 
Os resultados esperados serão tanto do ponto de vista do 

avanço do conhecimento, quanto daqueles com 

perspectiva de aplicação no Sistema Único de Saúde – 

SUS, geração de patentes, produtos, processos ou 

serviços especializados. Entre os principais resultados 

esperados, destacam-se: 

− definição do perfil sócio-econômico de idosos 

depressivos, que permitirá o aprimoramento, bem 

como a formulação de políticas públicas (município 

e SUS) baseado na prevenção da doença e na sua 

intervenção; 

− capacitação de lideranças comunitárias e quadros 

técnicos de ONGs e do setor governamental 

capacitados em saúde mental, especialmente com 

relação à depressão; 

− sugestões de correção ou replanejamento do 

Programa de Saúde Familiar, com relação à atuação 

dos profissionais da saúde com os idosos 

depressivos; 

− capacitação de recursos humanos com atividades 

acadêmicas de pesquisa; 

− fortalecimento dos parceiros como centros de 

excelência na área de ciências do envelhecimento 

humano; 

− produção de conhecimento relevante ao estado-da-

arte; 

− disponibilização de dados do perfil sócio-econômico 

de idosos depressivos na grande rede; 

− desenvolvimento de técnicas computacionais de para 

intervenção no processo depressivo em pessoas 

idosas; 

− incentivo da inovação tecnológica no país; 

− artigos em revistas especializadas e publicação de 

livros, que incluirá versões direcionadas à 

comunidade científica internacional; 

− proposição para a criação de um fórum nacional para 

discutir o problema da depressão em pessoas idosas. 

 

9. Aspectos Legais de Bioética 
A pesquisa, em observância às diretrizes da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde, bem como a Portaria 251/97, atenderá as 

diretrizes basilares no que se refere ao consentimento, 

sigilo e anonimato, benefícios e propriedade intelectual. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, do município 

de Passo Fundo no dia 27 de abril de 2005. 

Por meio do Termo de Consentimento Informado, os 

sujeitos autorizarão sua participação voluntária na 

pesquisa, assegurando-se os direitos dos mesmos de 

retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhuma penalização ou prejuízo. Será assegurada 

a privacidade quanto aos dados confidenciais da 

pesquisa dos sujeitos envolvidos. 

Além disso, utilizar-se-á o Termo de Permissão para 

Reentrevista que possibilita a realização de uma 

reentrevista. O termo esclarece que a entrevista, se 

ocorrer, poderá ser realizada por um outro colega de 

equipe, além de ser em um tempo bem menor. 
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Resumen 
En este artículo se presenta una herramienta software 

para el tratamiento de las señales de 

electroencefalografía (EEG) en ambiente Matlab para la 

evaluación de distintos algoritmos para la 

caracterización de las señales. La herramienta nos 

provee los medios para combinar los distintos 

algoritmos implementados. Una vez que se ha 

desarrollado en Matlab, la experimentación de nuevos 

procedimientos es más rápida, y también se puede, de 

esta manera, utilizar datos de otros centros para 

experimentación. En este artículo también se presenta el 

software de adquisición de datos de EEG que es 

responsable por la presentación de estímulos y 

almacenamiento de los datos de una manera 

estructurada para el posterior tratamiento de los datos. 

 

1. Introducción 
En la actual sociedad occidental la ayuda a la 

discapacidad se está configurando como una gran 

preocupación una vez que la esperanza de vida de las 

personas en estos países es cada vez más alta y los 

males inhabilitantes relacionados a la vejez se tornan un 

problema de sanidad importante para los gobiernos. En 

este escenario, los esfuerzos de los gobiernos se 

traducen en inversiones en el desarrollo de nuevos 

sistemas de interfaz hombre-máquina que utilicen otras 

señales bioeléctricas además de señales como las de 

electromiografía (EMG), muy utilizada en prótesis de 

miembro superior. 

Muchas veces los desarrollos de interfaces hombre-

máquina necesitan el control voluntario de un miembro 

o de grupos de músculos que, en algunos casos, el 

paciente no posee. Para estos pacientes que no poseen el 

control voluntario del cuerpo, pero mantienen intactas 

sus capacidades mentales, como ocurre en casos de 

esclerosis múltiple o personas tetrapléjicas. Para estos 

pacientes se hace necesario un sistema de interfaz que 

pueda interpretar las señales de electroencefalografía y 

generar señales de control de ayudas técnicas a la 

discapacidad, a estos sistemas de interfaz se denomina 

Interfaz Cerebro-Ordenador (en inglés, Brain-Computer 

Interface-BCI). Siguiendo esta línea de investigación, en 

el Instituto de Automática Industrial (IAI-CSIC) se está 

desarrollando un sistema de interfaz Hombre-Máquina 

que utilice las señales de electroencefalografía para el 

control de ayudas técnicas a la discapacidad. Como 

parte de esta investigación se está desarrollando un 

sistema de análisis múltiple de las señales de 

electroencefalografía, además de un sistema de 

adquisición de datos para el sistema.  

En la sección 2 se describe la arquitectura del sistema de 

adquisición y el software de adquisición. En la sección 3 

se presenta una revisión de los algoritmos de 

tratamiento de señal implementados en el software de 

tratamiento de datos. En la sección 4 se detalla el 

sistema de tratamiento de datos desarrollado para el 

sistema de tratamiento de datos. En la sección 5 

detallamos los planes de desarrollo de nuevos 

componentes del sistema. 

 

2. La arquitectura del Sistema de 
Adquisición 

El sistema de adquisición y tratamiento de datos de 

EEG desarrollado en el Instituto de Automática 

Industrial (IAI-CSIC) está compuesto por 3 plataformas 

de software que interactúan entre si formando un 

sistema de adquisición y tratamiento de datos que se 

divide en dos partes temporalmente independientes, la 

adquisición y el tratamiento de la señal. 

El desarrollo de ambas las herramientas se dio dentro 

del ambiente Matlab, la de adquisición utilizando la 

librería Real-Time Workshop para el desarrollo de un 

sistema de tiempo real para adquisición de los datos, el 

desarrollo del sistema de tratamiento de datos utiliza la 

plataforma Matlab, pero no la librería Real-Time 

Workshop, resultando un sistema offline. 

El software de adquisición de datos de EEG está 

compuesto por dos módulos software, uno de ellos 

desarrollado en Matlab que se ejecuta en tiempo real 

empleando una arquitectura xPC Target, y el otro 

módulo, desarrollado en Visual Basic que provee al 

sistema una interfaz gráfica para la presentación de los 

estímulos al sujeto mientras dura la prueba y el 

almacenamiento de los datos de manera estructurada, 

permitiendo así la implementación de algoritmos de 

tratamiento más automatizados, además de una interfaz 

de control para el operador de la tarea. 

La arquitectura Hardware utilizada en este sistema de 

adquisición está basada en la utilización de un 

ordenador dedicado a la adquisición de señales en 

tiempo real y un segundo ordenador, conectado al 
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primero por medio de una red ethernet por la que este 

recibe la información adquirida y la almacena en disco, 

siguiendo la estructuración definida anteriormente. En 

la Figura 1 se puede apreciar la estructura del sistema de 

adquisición de datos, con los dos ordenadores. 

 

 
Fig. 1. Diagrama del sistema de adquisición de EEG. 

 

3. Los Algoritmos de Tratamiento de 
Datos de EEG 

El software de tratamiento de la señal implementa los 

algoritmos de Análisis de Componentes Independientes 

(Independent Component Análisis – ICA), Análisis de 

Compontens Principales (Principal Component Análisis 

– PCA), características de frecuencias sacadas con la 

aplicación de la transformada de Fourier en ventanas 

cortas de tiempo (Short Time Fourier Transform – 

STFT), además se aplicar el algoritmo de Patrones 

Espaciales Comunes (Common Spatial Patterns – CSP) 

para las tareas dos a dos.  A continuación se describe 

cada uno de los algoritmos citados. 

 

3.1 Análisis de Componentes 
Independientes 

El análisis de componentes independientes (ICA) busca 

encontrar un conjunto de datos que puede generar los 

datos adquiridos cuando proyectados por una matriz de 

mezcla. Este algoritmo de tratamiento de señales busca 

encontrar una matriz de proyección de los datos 

adquiridos para generar una nueva matriz de datos, 

independientes. En la bibliografía actual, no hay 

procedimientos analíticos para la determinación de la 

matriz de separación de las señales, los procedimientos 

actuales son todos iterativos. 

La determinación de la matriz de proyección utiliza una 

estimación de la independencia de las señales, para tal 

hay distintas aproximaciones de medidas de 

independencia [2]. Las medidas de independencia de las 

señales se basan en medir la gaussianidad de la señal, si 

se considera la secuencia temporal como una secuencia 

de muestras de un proceso estadístico. El algoritmo 

utilizado en las librerías disponibles para Matlab [1] 

utiliza como medida de la independencia la Negentropía 

(Negentropy) que viene a ser una medida de 

gaussianidad de los datos. Negentropía es definida como 

en la Eq. 1, 

 

)()()( yHyHyJ gauss −=  (1) 

 

donde  J(y) es la negentropía, H(y) es la entropía de la 

secuencia y e ygauss es una distribución gaussiana con 

la misma matriz de covarianzas de y. La negentropía 

siempre es positiva, siendo nula solamente si la 

distribución y es una gaussiana, con esto se tiene una 

medida positiva de la no-gaussianidad. 

El algoritmo para la determinación de las componentes 

independientes pasa por la determinación de direcciones 

donde la negentropía es máxima. 

El resultado del algoritmo es una matriz de proyección 

que, cuando aplicada a los datos, genera una nueva 

matriz que posee la característica de que los datos de las 

líneas son independientes. 

 
3.2 Análisis de componentes principales 

El análisis de componentes principales (PCA) busca 

generar una matriz de proyección que aplicada a los 

datos adquiridos, los proyecte en un nuevo sub-espacio 

en el que la salida de la aplicación de la transformación 

concentre la misma en menos líneas de la matriz. Por la 

estructura del algoritmo la información se concentra en 

las primeras líneas de la matriz resultante. Este 

algoritmo es bastante utilizado para la reducción de 

dimensionalidad de matrices de datos de grandes 

dimensiones, una vez que la matriz de datos proyectada 

presenta líneas con poca información, estas pueden ser 

eliminadas sin pérdidas considerables de información, 

incluso si se necesita reconstruir las señales originales 

[3] [4]. 

El algoritmo de determinación de la matriz de 

proyección de PCA es un algoritmo analítico basado en 

la determinación de una base ortogonal de los datos, 

esta determinación de la base ortogonal se da por la 

descomposición de vectores propios, ordenados los 

vectores por los valores propios se elige el subconjunto 

de los vectores propios con mayores valores propios 

asociados.  

   
3.3 Características de frecuencia con Short 

Time Fourier Transform (STFT) 
El análisis clásico de la señal de electroencefalografía es 

basado en el análisis de las componentes frecuenciales y 

su localización en la corteza cerebral. Como el cerebro 

está dentro de un medio formado por algunas capas de 

materiales de distintas características eléctricas, 

correspondientes a las meninges, huesos del cráneo y 

cuero cabelludo, la señal capturada en la piel está 

formada por una mezcla de las distintas contribuciones 

de las fuentes interiores al cerebro [5]. La interacción de 

las distintas fuentes llega a la superficie de la cabeza 

como potenciales con frecuencias más bajas que las 

frecuencias originales de las fuentes, en este caso, las 

despolarizaciones de las neuronas.  

Para dicho estudio frecuencial se tomó partido de la 

herramienta de análisis de la transformada de Fourier en 

ventanas de tiempo, comúnmente denominada STFT, 
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caracterizando de esta manera las frecuencias de la señal 

en las ventanas. 

Con esta herramienta se puede caracterizar la actividad 

cerebral en los instantes de tiempo, generando 

características de localización espacial de las 

componentes frecuenciales. 

 

3.4 Common Spatial Patterns 
La técnica de Common Spatial Patterns tiene por 

objetivo crear una matriz de separación basada en la 

diagonalización simultánea de las matrices de 

covarianzas de los datos de dos clases, generando de 

esta manera una matriz de proyección [6].  

Al aplicar esta matriz de proyección a una matriz de 

datos perteneciente a una de las clases, la salida 

concentra la varianza en una dirección, mientras que 

minimiza la información en la otra dirección, 

correspondiente a la dirección de la otra clase. Con esta 

característica de separación se puede clasificar entre dos 

clases aunque hay en la bibliografía extensiones para 

más clases [7]. 

La generación de esta matriz de separación es un 

proceso analítico bien estructurado.  

 

4. El Software de Tratamiento de la Señal 
El software de tratamiento de la señal reúne las 

herramientas necesarias para el cálculo de todos los 

parámetros listados en la anterior sección. El software, 

además, posee los parámetros más importantes para los 

análisis que se llevan a cabo actualmente en el IAI, 

facilitando de esta manera la implementación del 

procesado en lotes de grandes cantidades de datos, 

generando los parámetros necesarios para el análisis de 

los datos y la comparación de los datos de las distintas 

pruebas realizadas, configurándose así como una 

poderosa herramienta de validación para las señales de 

las pruebas. 

Con el intento de que los parámetros generados por el 

programa sean más fácilmente contrastados con los 

datos de otras fuentes, el sistema posee un 

procedimiento de re-indexación de las líneas de acuerdo 

con los nombres de los electrodos de acuerdo con los 

patrones internaciones de posicionamiento de 

electrodos. 

Con los datos estructurados de la misma manera, se 

puede generar todos los parámetros ya citados como si 

los datos externos fueran generados por el mismo 

sistema de adquisición y tratamiento. 

Otra función importante de este sistema de tratamiento 

es la de ser un laboratorio para el desarrollo de nuevos 

sistemas de tratamiento de señales de EEG en tiempo 

real para implementar sistemas BCI, una vez que se 

quiere desarrollar estos algoritmos en tiempo real.  

El desarrollo de este sistema de tratamiento de datos 

está basado en el software EEGLab al que se le añadió 

las funcionalidades necesarias a nuestros análisis como 

el cálculo de los CSPs para pares de tareas, el cálculo de 

PCA y las características de frecuencia basadas en 

STFT. 

Como la estructura de datos de EEGLab posee unos 

campos específicos para las variables de EEGLab, se 

necesitó una segunda estructura de datos para almacenar 

los datos no pertenecientes a la estructura de EEGLab. 

Para tal fin se idealizó una estructura de datos similar a 

la estructura de EEGLab, esta estructura almacena las 

matrices de PCA, y 4 matrices de CSPs, estas matrices 

son generadas con los datos del conjunto de datos y con 

los de otros conjuntos referenciados en la bibliografía 

como de buena separabilidad, como los de imaginación 

de movimientos. 

La estructura de datos también posee la posibilidad de 

almacenamiento de datos biomecánicos, en el caso de 

que se dispongan de estos, como en el caso de que se 

realicen estudios de control voluntario de movimiento, 

que necesitan, además de las señales EEG, las señales 

relacionadas a los movimientos, como señales de 

goniómetros. La estructura también posee la posibilidad 

de almacenamiento de señales EMG para las pruebas 

que lo necesiten. 

 

5. Situación Actual del Proyecto y 
Trabajos Futuros 

Actualmente el sistema de adquisición y procesado de 

señales de EEG está compuesto de una etapa de 

adquisición y preprocesado y un software de tratamiento 

de señales para el procesado múltiple de las señales 

EEG. El software de procesado múltiple actualmente 

recoge los datos brutos de una adquisición anterior, 

configurándose así como un sistema offline de 

tratamiento de las señales. Actualmente la herramienta 

está en fase de validación de los datos generados y la 

próxima etapa del proyecto es la adaptación de los 

algoritmos estudiados para un ambiente de ejecución en 

tiempo real, como el RealTime Workshop de 

Mathworks para su incorporación a la etapa de tiempo 

real del sistema de adquisición de datos de EEG. 

Un punto importante en el desarrollo de este sistema es 

la integración de distintos algoritmos de preprocesado 

de las señales, esta integración de algoritmos no está 

referenciada en la bibliografía consultada. Esta 

herramienta nos provee de una herramienta muy valiosa 

para el estudio de la viabilidad del análisis que se quiere 

plantear en el IAI-CSIC para el procesado de las señales 

EEG. 

Otro punto importante en este desarrollo es la 

integración en un mismo ambiente de señales de 

distintos orígenes, como son los datos de EEG, los datos 

de EMG y los datos de goniómetros para un estudio 

generalizado del control de movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO-147



Referencias 
[1] A Delorme & S Makeig. EEGLAB: an open source 

toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics, Journal 

of Neuroscience Methods 134:9-21 (2004)  

[2]  Aapo Hyvärinen and Erkki Oja, ”Independent Component 

Analysis: Algorithms and Application”, Neural Networks, 

volume 13, pp. 411- 430, 2000 

[3]  Kyungim Baek, Bruce A. Draper, J. Ross Beveridge, Kai 

She. ”PCA VS. ICA: A Comparison On The Feret Data 

Set”. Internacional Conference on Computer Vision, 

Pattern Recognition and Image Processing in conjunction 

with the 6th JCIS, Durham, North Carolina, March 8-14, 

2002.June 2001 

[4]  Dick de Ridder, ”Principal Component Analysis and 

Probabilistic Principal Component Analysis”, WebPage: 

http://www.ph.tn.tudelft.nl/ dick/cvonline/pca/pca.html 

[5] Jaakko Malmivuo and Robert Plonsey, 

”Bioelectromagnetism – Principles and Applications of 

Bioelectric and Biomagnetic Fields”, Oxford University 

Press, 1995 

[6]  Guido Dornhege, Benjamin Blankertz, Gabriel Curio, 

”Speeding up classification of multi-channel Brain-

Computer Interfaces: Common spatial patterns for slow 

cortical potentials”, First International IEEE EMBS 

Conference on Neural Engineering, pp. 595-598, 2003 

[7] Guido Dornhege, Benjamin Blankertz, Gabriel Curio, and 

Klaus-Robert Müller. Increase information transfer rates 

in bci by csp extension to multi-class. In Advances in 

Neural Information Processing Systems (NIPS03), volume 

16, 2004. 

 

CO-148



Desenvolvimento de um Jogo Computadorizado para 
Auxiliar a Compreensão de Texto por Crianças 

Hiperativas 

 
Alessandro P. da Silva, Heloisa Amaral, Annie F. Frère

 
 

 
Universidade de Mogi das Cruzes, Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200, Mogi das Cruzes - SP, Brasil, 

Cep: 08780-911, Tel: (11) 4798-7000, Fax: (11) 4799-5233, alessandrop@posgrad.umc.br 

 

 
Resumo  

Muitas Crianças apresentam Transtorno de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH), e em conseqüência 

dessa patologia podem ter deficiências na aprendizagem 

entre outras, a da leitura. Neste trabalho foi 

desenvolvido um jogo computadorizado visando obter 

uma interface gráfica 3D suficientemente atrativo para 

conseguir reter a criança em frente ao computador e 

auxiliar a compreensão de textos. O enredo deste jogo é 

baseado na história de um velho pirata que percorre 

várias ilhas e mares perigosos em busca de um tesouro 

perdido. Para seguir nesta jornada a criança deve 

interpretar as dicas que são fornecidas pelos outros 

personagens do jogo. Este artifício geralmente ajuda no 

aprendizado da leitura tal como auxilia na interpretação 

do texto e atribuição de sentido ao que foi lido. A 

ferramenta Blender foi utilizada para conseguir uma boa 

interatividade, através de sua engine. O realismo dos 

cenários em conjunto com os efeitos sonoros 

proporcionaram, a imersão do jogador no ambiente. O 

jogo atendeu as recomendações da APA (American 

Psychiatry Association), como: usar tarefas curtas e com 

um maior número de recompensas; mudar o tipo e o 

ritmo das tarefas com freqüência; utilizar variados 

métodos sensoriais, melhorando assim a memória e a 

concentração em um campo visual reduzido. O jogo foi 

avaliado por um especialista de jogos, que o considerou 

tão atrativo quanto a maioria dos jogos comerciais. Foi 

apresentado também a uma pedagoga que analisou o 

conteúdo lingüístico e considerou que a atividade 

proposta auxilia na apropriação da capacidade 

lingüística de compreensão de textos escritos.  

 

1. Introdução 
As crianças hiperativas têm vários problemas na fase 

escolar, pois têm dificuldades tanto de se concentrar em 

sala de aula quanto de relacionamento com os colegas 

[1]. Entretanto é possível contornar esse problema 

incluindo a criança num processo de letramento mais 

amplo que o ensino da cartilha introduzindo as 

capacidades de leitura/escrita em um contexto social.  

Jogos computadorizados são bem apropriados para 

desenvolver a motivação no ensino e no processo de 

aprendizagem [2]. Aprender sem saber que esta 

aprendendo é possível quando se associa o caráter 

lúdico a aprendizagem.  

Um jogo computadorizado pode ser definido como um 

sistema composto de três partes básicas que são o 

enredo, o motor e a interface. O enredo define o tema, a 

trama e os objetivos. O motor é o mecanismo que 

controla a reação do jogo em função da ação do usuário. 

A interface controla as interações, reportando 

graficamente o estágio do jogo [3]. 

Crianças com TDAH tipo hiperativo/impulsivo exigem 

respostas imediatas, freqüentes, previsíveis e 

coerentemente aplicadas ao seu comportamento.  Da 

mesma maneira, necessitam de  mais tentativas para 

aprender corretamente.  A associação americana de 

psiquiatria recomenda que quando a criança consegue 

completar uma tarefa ou realizar alguma coisa 

corretamente, ela deve ser recompensada com mais 

freqüência que o normal. Mudar o ritmo ou o tipo de 

tarefa com freqüência elimina a  necessidade de ficar 

enfrentando a inabilidade de sustentar a atenção. 

Segundo Barros [4], os métodos que utilizam apelos 

sensoriais diferentes (som, visão, tato) parecem ser bem 

sucedidos ao ensinar uma criança com TDAH. 

Segundo Silva [5], o jogo deve proporcionar para a 

criança um ambiente onde a mesma possa superar o 

medo e a vergonha de errar, alem de aguçar algumas de 

suas habilidades e ao mesmo tempo divertir. 

Nesse trabalho utilizamos esses artifícios para auxiliar 

crianças com características de hiperatividade a se 

apropriar da leitura e compreender o que foi lido, 

desenvolvendo um jogo computadorizado que 

proporcione um ambiente instigante, onde a criança 

sente vontade de permanecer, sem que seu desempenho 

lhe proporcione algum tipo de constrangimento. 

 

2. Materiais e Métodos 
O enredo do jogo é baseado em um velho pirata 

chamado Unnor que estava em um velho bar de um 

velho porto quando escutou outros piratas falando de 

um tesouro na ilha Ruppa. Unnor se interessou, mas por 

ele ser velho e gordo não foi aceito pelo grupo, então 

Unnor sai a procura de seu amigo chamado Abbi. Para 

conseguir encontrar o tesouro Unnor e Abbi terão que 

vencer vários desafios como lutar contra cobras 

venenosas, zumbis e canibais que se apoderaram da ilha 

de Ruppa. Em cada fase ao vencer uma etapa a 
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personagem recebe um pedaço do mapa e somente 

quando ele conseguir completar o mapa a ultima fase é 

disponibilizada. 

 Para tanto no desenrolar da história a criança se 

encontra em situações onde precisa da ajuda dos 

personagens do jogo, e estes dão algumas dicas de como 

vencer os desafios e passar de fase. Espera-se que a 

necessidade de ler uma dica e tomar uma decisão, ajude 

a criança em contextualizar a frase. As dicas ficam mais 

difíceis de se entender a medida que o jogador se 

aproxima do fim do jogo.  

Para desenvolver o jogo foi utilizado o blender, um 

programa de computação gráfica 3D, com ferramentas 

de modelagem, animação e de arte final. Suas vantagens 

são velocidade e versatilidade. O blender é um software 

que permite aos usuários criar e manipular conteúdos 

interativos 3D em tempo real (Fig. 1). 
 

 

Fig. 1. Alguns tipos de visões disponíveis no Blender. 
 

Foi utilizado em conjunto com o blender um programa 

de edição de imagens chamado gimp, para criar e/ou 

editar as texturas utilizadas no jogo e uma ferramenta de 

programação chamada python, esses aplicativos são 

open source, ou seja são programas que possuem código 

aberto.  

Para modelar as personagens e os cenários do jogo, 

foram utilizadas associações de formas geométricas, 

mudando os parâmetros de escala, translação e rotação 

dos objetos (Fig. 2). 

Depois do objeto modelado foram definidas algumas 

configurações, tais como: cor, textura, transparência e 

reflexão. Para animar as personagens e os cenários foi 

inserida uma estrutura que se chama “armature”, onde 

ossos são associados aos vértices desejados. Após essa 

associação se deforma o objeto, e cria-se uma chave 

para cada deformação. 
 

 

Fig. 2. O pirata Unnor sendo modelado. 

A cada deformação, o programa interpola 

automaticamente os quadros entre as chaves, 

caracterizando uma ação (neste caso, um movimento), 

esse processo é denominado animação por ação (Fig. 3). 
 

 

 

Fig. 3. Modelo sendo animado. 

Foi utilizado para simular a luz do sol no cenário, a luz 

do tipo Sun, onde se pode aumentar a energia, ou seja, a 

força da incidência da luz sobre o objeto escolhido e 

também a direção do feixe (Fig. 4).  

O Blender possui um mecanismo próprio para jogos, 

chamado “Engine Game”, este possui um simulador de 

física que controla alguns parâmetros como força 

gravitacional, força fricção, e a área de colisão de um 

objeto. Esse mecanismo também proporciona a 

interatividade do jogador com a ambiente, através de 

blocos lógicos, sendo possível desenvolver comandos 

para o jogo. O blender pode utilizar scripts, pedaços de 

programa, da linguagem python para criar um bloco de 

interatividade contendo funções que a engine não 

possua.  
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Fig. 4. Cenário com iluminação. 

Neste trabalho também foi desenvolvido um software 

que trabalha em segundo plano, para monitorar as teclas 

de movimento utilizadas no jogo. Esse monitoramento 

consiste em traçar ponto e retas construindo assim um 

gráfico de onde o jogador andou em cada fase, para 

determinar a rota que ele utilizou e depois avaliar 

porque adotou essa rota. 

 
 

3. Resultados e Discussão 
O software de modelagem adotado nesse trabalho 

permitiu dispor modelos animados nos cenários (Fig.5), 

em conjunto com músicas e texturas de objetos reais 

para gerar uma interface gráfica suficientemente atrativa 

para reter a atenção de crianças hiperativas em frente ao 

computador.  

 

 

Fig. 5. Cenário renderizado. 

Para atender recomendações da APA, a visualização do 

jogador é alterada em algumas situações, o jogo permite 

que a criança execute as tarefas propostas pelo jogo, em 

primeira pessoa onde ela poderá ver com mais detalhes 

os cenários e suas características ou em terceira pessoa 

onde o jogador pode ver a personagem. Mudando o tipo 

de visualização é possível mudar o estímulo visual. As 

músicas também são alteradas em função da fase e/ou 

de uma tarefa onde a criança necessite focar mais a sua 

atenção. Como para as crianças com TDAH deve mudar 

o ritmo ou o tipo de tarefa com freqüência, nesse 

trabalho as fases são menores, em relação aos outros 

jogos. Esse artifício a conclusão das tarefas permitindo 

também recompensas mais freqüente, por exemplo, a 

cada tarefas concluídas é exibida uma pequena 

animação. Esse jogo possui 5 fases, com duração de 7 

minutos cada uma. As tarefas são alteradas em função 

das dicas que o personagem recebe durante o jogo, cada 

fase exige uma resposta diferente de acordo o nível de 

dificuldade. 

 

 

Fig. 6. Cenário da primeira fase em terceira pessoa. 

Nesta fase a personagem (o pirata Unnor) foi colocada 

em uma parte aleatória do cenário, onde ela terá de 

encontrar uma outra personagem (Abbi) e para isso ela 

terá que associar pistas gráficas com as dicas que são 

passadas para a personagem pelos moradores dessa ilha 

(Fig. 6). 

 

 

Fig. 7.  Figura da quarta fase em primeira pessoa. 

Na quarta fase (Fig.7), o pirata Unnor precisa chegar até 

o outro lado do labirinto para conseguir o último pedaço 

do mapa para então ser disponibilizada a ultima fase, 

porém nesse labirinto ele terá que vencer cobras 

venenosas, passar pelos buracos e encontrar uma chave 

para abrir a arca onde esta o ultimo pedaço do mapa. 

Para validar esse trabalho, foi mensurado o tempo de 

permanência no jogo de 10 crianças, com características 

de hiperatividade, avaliadas por um neurologista 

associado ao trabalho. Essas crianças foram colocadas 

numa sala, que continha brinquedos como carrinho de 

controle remoto, bonecos, CD Player e televisão e 

permaneceram em média 20 minutos acessando o jogo 

desenvolvido, mostrando que este conseguiu atrair sua 

atenção.  
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4. Conclusão 
Os programas que foram utilizados para desenvolver 

este jogo proporcionaram uma interface gráfica que 

aumenta o realismo e o nível de imersão da criança na 

história, criando um ambiente amigável e com todos os 

requisitos necessários para cativar crianças hiperativas. 
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Resumo  
O monitoramento em tempo real, a captação de dados 

com maior definição, a fácil mobilidade e o baixo 

consumo são algumas das principais características da 

placa de aquisição de dados biomédicos proposta nesse 

trabalho. O objetivo principal do projeto é proporcionar 

uma boa leitura e transmissão dos sinais biomédicos, 

como EEG, EMG, EOG e ECG, podendo este ser 

tratado, usado e transformado em uma melhor qualidade 

de vida para pessoas com deficiência física, quando 

associados com outros equipamentos, como por 

exemplo, uma cadeira motorizada. 

 

1. Introdução 
A análise de sinais biomédicos é um ramo de profundo 

interesse nas pesquisas de apoio à capacitação física de 

deficientes, sobretudo nas áreas de reabilitação e 

readaptação de movimentos e no sensoriamento de 

estímulos. 

Há hoje uma grande tendência de desenvolvimentos de 

tecnologias que, a cada dia, geram uma maior resolução 

destes sinais. As empresas fabricantes de dispositivos 

eletrônicos estão apostando, e lançando no mercado, 

muitos dispositivos para uso biomédico, dentre eles a 

captação de sinais. 

A utilização de dispositivos eletrônicos na leitura e 

análise desses sinais vem sendo cada vez mais 

aprimorada com a implementação de novos dispositivos 

integrados, como o AD7716 da Analog Devices [5], 

bem como novas interfaces de comunicação, como a 

USB que vem substituindo substancialmente as 

tradicionais interfaces seriais de padrão DB 9 ou DB 25. 

Esses avanços na utilização destes dispositivos têm 

como um principal alvo as pessoas que possuem algum 

tipo de deficiência física, sendo ela de qualquer origem. 

No que se refere a estes indivíduos, o monitoramento de 

sinais, como EEG, ECG e EMG, podem ser utilizados 

para uma melhora significativa na qualidade de vida. 

 

As placas para aquisição de sinais são utilizadas em 

diferentes aplicações na engenharia de reabilitação, 

como apoio ao diagnóstico de doenças cardíacas [3], 

suporte ao deslocamento de pacientes paralíticos [7]. 

Porém, estas placas ainda possuem limitações que 

devem ser analisadas e estudadas para que haja um 

maior aproveitamento dessas tecnologias. Algumas 

limitações já foram superadas, como é o caso de placas 

de captação com resolução que já atingiram o nível de 

22 bits [6], porém ainda não dispõe de uma taxa de 

transmissão que esteja de acordo com essa resolução e 

com a confiança de que não haverá perdas de 

informações. 

A proposta deste trabalho é que haja um 

aprimoramento, fazendo melhorias como baixo 

consumo, fácil mobilidade, tamanho compacto, 

associada com um mecanismo eficiente de interface 

com um computador (PC ou handheld) e o fato de 

utilizar USB, que utiliza do mesmo meio para a 

comunicação e alimentação da placa, se tornando assim, 

além de prática, mais econômica, pois dispensa o uso de 

baterias ou fontes. 

 

2. Placas de Aquisição de Biosinais 
O modo mais usual para a captação dos sinais 

bioelétricos é através de eletrodos. Existem diferentes 

tipos de eletrodos, mas os mais usuais são pequenas 

placas de metais, presas de encontro ao corpo do 

paciente com um gel condutor entre eles, e com fios 

conectados aos amplificadores de entrada da placa [1]. 

A figura 1, mostra, de modo básico, o diagrama de 

blocos de uma aquisição de sinais. 

 

 
Fig. 1. Diagrama em blocos da aquisição de sinais. 

 

A partir do diagrama de blocos proposto na figura 1, 

podemos explicar, de um modo geral, como funciona o 

principio geral das placas de aquisição de sinais. 

Inicialmente, temos um conjunto de amplificadores, que 

tem como principal objetivo a proteção elétrica. 

Esta proteção é de grande importância, pois é 

fundamental para proteger tanto o paciente como o 

equipamento. Imaginemos um paciente que é submetido 

a uma desfibrilação. Caso não haja essa proteção, essa 

corrente, que possui níveis altíssimos de amplitude 

comparados com os níveis de sinais biomédicos, irá 
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entrar pelo equipamento, que caso não esteja preparado, 

poderá sofrer danos ou alterar seu funcionamento, 

podendo assim até prejudicar o paciente. 

 

Nesta etapa do circuito, no qual é muito usado um 

processo de injeção de corrente na perna direita do 

paciente, este estimulo é captado por todos os eletrodos. 

Podemos observar na figura 2, um tipo de circuito 

utilizado para esta finalidade. 

 

 
Fig. 2. Circuito de captação do sinal. 

 

A etapa de filtragem conta com dois filtros ativos passa-

alta, cuja finalidade é eliminar as componentes de baixa 

freqüência do sinal, bloqueando os níveis CC e tensões 

de desvio (offset) dos amplificadores de instrumentação 

[7]. 

E finalmente temos o conversor A/D, que tem por 

finalidade a conversão do sinal analógico em sinal 

digital, que poderá ser enviado para um PC. 

 

3. O Chip AD7716 
Este dispositivo da Analog Devices tem uma utilização 

bem voltada para essa área de tratamento de sinais com 

baixa amplitude, como é o caso de sinais biomédicos. 

Dotado de muitas funcionalidades e facilidades, este foi 

o dispositivo adotado para a elaboração deste projeto. 

O AD7716 não é simplesmente um conversor A/D, 

considerando as etapas descritas na figura 1, pois este 

dispositivo engloba todas as etapas, exceto a parte de 

proteção, que é feita através de amplificadores 

operacionais. 

Este dispositivo é um bloco para processar sinais 

procedendes de sistemas de aquisição de dados.  É 

capaz de processar quatro canais com larguras de faixa 

de até 584 Hz (fig 6.3). 

O dispositivo consiste em quatro canais A/D separados 

que são implementados usando a tecnologia do sigma-

delta, e fazem a aquisição de sinais simultâneos. 

Além de ser usado sozinho, o chip (AD7716) pode ser 

programado para ser usado com outros sete CIs, 

resultando num sistema com um total de 32 canais de 

aquisição. 

 

 

 
Fig. 3. Diagrama de blocos funcional do AD7716. 

 

Fato de suma importância deste chip é o seu baixo 

consumo, cerca de 50 mW. Pelo fato de atuar não só 

como um conversor, esse baixo consumo se torna 

melhor ainda. 

 

4. Interface Serial – USB FT232BM 
O FT232BM é uma segunda geração de circuitos 

integrados USB - UART da FTDI Chip (fig.4).  Além 

da funcionalidade do predecessor FT8U23AM, este 

dispositivo reduz a quantidade de componentes 

externos, mas mantém também um grau elevado de 

compatibilidade, aumentando o uso  potencial do 

dispositivo em novas áreas de aplicação. 

 

Dentre suas aplicações, as que mais se aplica a este 

projeto são: 

- Conversores USB ↔RS232  

- Conversores USB ↔ RS422 / RS485 

- Transferência de Dados PDA ↔ USB.  
 

Em conjunto como o chip, associamos uma memória 

MicroChip 93LC46B (128 x 16 bit). A memória é usada 

para um maior desempenho na transferência dos dados. 

Também utilizamos um PIC 16F84 dupla finalidade, 

comunicação com AD 7716, e a configuração do 

AD7716. 
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Fig. 4. Circuito USB FT232BM. 

 

 

5. Metodologia 
Inicialmente fizemos uma escolha geral de quais 

métodos e componentes atenderiam às nossas 

expectativas. 

 

 
Fig. 5. Circuito de Proteção. 

 

Considerando o fato de que iríamos utilizar a 

alimentação da conexão USB para alimentarmos a 

placa, partimos pelos componentes que iriam ter uma 

maior funcionalidade e um menor consumo de energia, 

já que estamos limitados aos valores da USB, 5 V e 500 

mAh.  

 

O circuito inicia com quatro amplificadores 

operacionais de precisão INA114 da Burr Bronw 

(Fig.6.7). A escolha deste dispositivo foi devido o fato 

de que ele, além de ser recomendado para a área de 

medicina e aquisição de dados, ele possui proteção. É 

composto por 3 amplificadores, e um único resistor 

externo ajusta qualquer ganho de 1 a 10.000.  A 

proteção interna da entrada pode suportar até ±40 V sem 

os danos [8]. 

Na figura 5 temos o esquemático da instalação do 

circuito dos amplificadores INA114, junto ao AD7716. 

 

 
Fig. 6. Circuito inversor de tensão. 

 

Observamos também a instalação da alimentação 

simétrica, proveniente do MX660 (figura 6). 

Utilizamos o regulador de tensão AD780 da Analog  

Devices (Fig.5), que é um regulador de alta precisão que 

mantém na saída uma tensão de 3 V com uma precisão 

de ± 1 mV. 

 

 
Fig. 7. INA 114 – Burr Brown. 

 

Em paralelo com estes amplificadores, temos o circuito 

que é ligado à perna do paciente, conforme a figura 2. 
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 Depois de passar por essa etapa, o sinais dos quatro 

canais entram diretamente no AD7716, onde será 

filtrado, e convertido de analógico para digital (Fig.5). 

Temos outros componentes associados ao AD7716, 

como cristais de oscilação, e leds que indicam se o 

circuito está transmitindo dados. 

Componente muito importante também é o MAX660 da 

Maxim (Fig.6). Este dispositivo é um inversor de 

tensão. A partir de uma entrada de voltagem de 1,5 V a 

5,5 V ele disponibiliza na saída uma tensão de mesma 

amplitude, porém negativa [2]. 

Após ser disponibilizado para ser enviado, o sinal 

digital passa para o chip FT232BM (Fig.4). Este chip 

tem o objetivo de fazer a toda a comunicação com o PC 

via porta USB. O fabricante deste dispositivo 

disponibiliza um driver de comunicação do chip com o 

PC. 

Junto a esse dispositivo, tem-se uma memória acoplada, 

que funciona como um armazenador, para que a 

transmissão não fique ocorrendo direto. Com isso a 

placa fica com melhor desempenho, já que os dados são 

captados, armazenados na memória e depois enviados 

por pacotes inteiros. Com o objetivo de facilitar o teste e 

minimizar perdas de componentes, foi adotada a 

metodologia de confeccionar duas placas: uma com os 

amplificadores, o AD7716 e componentes auxiliares, e 

uma segunda placa, com o objetivo de fazer a conexão 

com porta USB, fazendo assim com que o projeto possa 

ser aprimorado no futuro. 

 

6. Conclusões 
Os melhoramentos que foram elaborados nesta placa de 

aquisição de sinais têm várias vantagens, que abrem 

portas para a adequação de novas tecnologias e 

melhorias nas tecnologias de apoio aos portadores de 

deficiência. 

O simples fato de ter um tamanho mais compacto e não 

depender de baterias ou fontes para alimentar, já é uma 

grande evolução visto que, hoje me dia, grande maioria 

dos computadores já possuem uma conexão USB. 

Conexão em que alem de fornecer energia para todo o 

circuito ainda possui uma taxa de transmissão de dados 

bem superior a interface Serial/Paralela. Além de ampla 

conectividade com outros aparelhos, como: 

computadores portáteis, PDA´s e até mesmo celulares. 

Além disso, o baixo consumo, aquisição de quatro 

canais de dados simultâneos, o agrupamento de funções 

intrachip direcionadas à aquisição de sinais biomédicos. 

E devido a essas multifunções, temos em uma pequana 

placa a disponibilizaçsão de conexão para computadores 

e PDAs. 

 

 
Fig. 8. Circuito da  Conexão USB. 
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Resumo 
Este trabalho descreve o desenvolvimento inicial de um 

editor da língua de sinais para PDAs, incluindo-se 

alguns resultados obtidos, com o objetivo de permitir a 

pessoas surdas uma alternativa para edição de textos na 

linguagem de sinais. São utilizados no desenvolvimento 

do projeto, a linguagem de programação SuperWaba e a  

linguagem dos sinais SignWriting [7].  

 

1. Introdução 
A cada dia que passa podemos perceber que portadores 

de deficiências físicas utilizam ainda mais a tecnologia e 

a informática, para auxiliá-los em suas tarefas diárias. O 

Grupo de Computação Gráfica (GCG) da Escola de 

Informática (ESIN) da Universidade Católica de Pelotas 

(UCPel), desenvolve o Projeto Visualização de 

Informações (VisInfo), (Este projeto combina aspectos 

da Computação Gráfica, Visualização de Dados e 

Interface Homem-Máquina) 

Por sua vez, usuários surdos precisam aprender a 

linguagem falada para que possam utilizar a maioria dos 

programas de computador atualmente existentes. Para 

tentar solucionar em parte esse problema, está sendo 

desenvolvido, como subprojeto do projeto VisInfo um 

Editor da Língua dos Sinais [7] para PDAs [8]  (Personal 

Digital Assistant – Assistente Pessoal Digital), que tem 

por objetivo principal servir aos surdos, em suas 

necessidades especiais. Com a criação desse software, 

destinado à utilização em dispositivos móveis (PDA´s), 

pretende-se suprir a necessidade do aprendizado da 

linguagem falada, na utilização de um software que 

possa editar sinais. Pretende-se, também, com o 

desenvolvimento do editor, especificamente para 

dispositivos móveis, utilizá-lo para a comunicação entre 

pessoas surdas, ou mesmo, entre pessoas surdas e não 

surdas, através do recurso de transmissão de dados por 

infravermelho, presente na maioria dos PDA´s. 

 
2. Linguagem dos Sinais 

Como na linguagem falada, a língua dos sinais também 

não é universal, isto é, ela varia de país para país, ou 

mesmo, de região para região. Apesar disso, o ano de 

1971 foi marcado por um importante evento para os 

surdos no mundo, quando a Notação Gráfica  dos Sinais 

foi apresentada por Valerie Sutton, do Deaf Action 

Committed, sendo esta nova linguagem denominada 

SignWriting [1], [4], [6]. Em principio, esse sistema de 

escrita se propunha apenas a escrever danças, mas 

somente isso já fez com que pesquisadores 

dinamarqueses da língua dos surdos, que estavam à 

procura de um sistema para escrever sinas, prestassem 

atenção na notação desenvolvida por Valerie, que hoje  

conhecemos como SignWriting. 

 

 
Fig. 1. Exemplo de símbolos utilizados pela SignWriting. 

 

Os sinais são formados a partir dos símbolos, e, com 

isso, utiliza-se mais de vinte e cinco mil símbolos para a 

formação dos sinais. 
 

 
Fig. 2. Exemplo de sinais formados a partir dos símbolos 

(nesse exemplo tem-se a palavra: Rio Grande do Sul). 

 
3. Linguagem de Programação SuperWaba 

A linguagem de programação SuperWaba [2]  foi criada 

no início do ano 2000 por Guilherme Hazan. Essa 

linguagem foi desenvolvida a partir da linguagem 

Waba, sendo que ambas foram criadas especificamente 

para serem utilizadas em equipamentos de mão. A 

SuperWaba Virtual Machine (máquina virtual) ocupa 

350KB de memória, possui suporte a socket para 

comunicação TCP/IP, infravermelho, porta serial, USB 

e bluetooth, biblioteca de impressão e suporte ao 

protocolo http.  
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Fig. 3. SuperWaba Virtual Machine instalado no simulador e  

pronto para ser usado. 

 
4. Recursos Utilizados 

Além da utilização da linguagem dos sinais SignWriting 

[6] e da linguagem de programação SuperWaba [2], 

outros recursos, não menos importantes, também estão 

sendo utilizados para a criação do software editor: 

 

• Plataforma Palm OS [8] - Escolhida por ser 

uma das plataformas mais populares existentes 

atualmente para PDA´s; 

 

• Ambiente de Programação Tauschke Mobile 
Creator 1.8 - Utilizado especificamente para 

programação na linguagem SuperWaba; 

 

• Simulador Palm OS Simulator - Utilizado 

para visualizar os resultados no desktop ou 

laptop; 

 

 

• Pacote JavaTM 2SDK, Standard Edition - 
Version 1.4.2.07 [5]  - Utilizado para ser 

executado junto com a SuperWaba. 

 

5. Desenvolvimento do Editor 
O editor em desenvolvimento possui em sua interface 

um ambiente gráfico com uma área de trabalho e quatro 

grades de símbolos (com suporte ao SignWriting), 

apresentando funções para selecionar, incluir, construir, 

armazenar e recuperar símbolos. A figura 4 mostra um 

mapa conceitual que descreve o sistema em 

desenvolvimento. 

 

. 

 
 

Fig. 4. Mapa Conceitual do editor. 

 

5.1 Interface 
A interface é uma das principais preocupações da 

equipe de desenvolvimento, sendo que a criação do 

aplicativo não deverá produzir dificuldades aos usuários 

finais, e com isso, deverá favorecer a sua utilização. No 

decorrer do trabalho foram construídos diversos 

modelos de interfaces, sendo que a interface atual ainda 

não é a definitiva, mas já se tem uma interface 

provisória que está sendo submetida a testes de 

utilização.  

 

 
Fig 5.  Interface Provisória. 

 

Área 1°: Nessa região localiza-se a grade, com os 

símbolos do grupo. 

 

Área 2°: Nessa região fica localizada a área de trabalho 

do editor, sendo que nesse espaço, o usuário pode 

manipular os símbolos. 

 

CO-158



Áreas 3°, 4° e 5°: Nestas regiões estão dispostos os 

símbolos dos subgrupos (variações) da área (1
o
). 

 

Nos três exemplos de grades de variação, ilustrados na 

Figura 5, pode-se notar que cada uma dessas regiões 

possui uma cor especifica. Isso foi pensado para que o 

usuário, através das cores, possa distinguir de forma 

mais clara os subgrupos (variação) do símbolo 

selecionado na área (1
o
). 

 

5.2 Utilização dos Símbolos 

Para o desenvolvimento do software foram utilizados 

25.973 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e três 

símbolos) que são divididos em: Categoria, Grupo, 

Símbolo, Variação, Preenchimento e Rotação, ocupando 

108 MB. 

No editor que está sendo construído, duas categorias 

receberam uma atenção especial: Símbolo e Variação. 

Apesar disso, de modo geral, todas as outras categorias 

foram utilizadas. Os símbolos foram convertidos para o 

formato BMP monocromático, com o objetivo de se 

conseguir um menor tamanho, visto que 108 MBytes 

pode ser considerado elevado para equipamentos de 

mão, devido às limitações de memória de 

armazenamento. 

 

              
 
Fig. 6.  Exemplo de um símbolo (lado esquerdo) de grupo 

(símbolo) e símbolos de sub-grupo (lado direito) (variações). 

 

5.3 Funcionamento do Editor 
Ao utilizar o editor, o usuário se depara com cinco 

áreas, uma área de grupos, uma área de trabalho e três 

áreas de subgrupos (variações).  O usuário escolhe um 

símbolo da área de grupos (símbolos), e logo em 

seguida as variações do símbolo escolhido serão 

visualizadas na área de subgrupos. Quando todas as 

áreas de subgrupos estiverem preenchidas e um novo 

símbolo de grupo for selecionado, a primeira grade de 

subgrupos será limpa e as novas variações serão 

colocadas na grade, sendo que isso acontece com as 

demais grades de subgrupos. Assim, os símbolos podem 

ser manipulados a partir de sua inserção na área de 

subgrupos. Na Figura 7 encontra-se um diagrama que 

ilustra o funcionamento do editor. 

 

.  
Fig. 7.  Diagrama de Implementação. 

 

6. Dificuldades Encontradas  
Em oito meses de trabalho, algumas dificuldades foram 

encontradas. A principal dificuldade da equipe, 

atualmente, consiste em encontrar uma forma de 

armazenamento dos símbolos, que são mais de vinte e 

cinco mil, que ocupam 108 MBytes, sendo um tamanho 

muito elevado para o espaço de armazenamento 

disponível nos PDA´s. Além disso, esse elevado número 

de símbolos, faz com que a execução do software torne-

se muito lenta. Isso ficou comprovado em uma 

experiência realizada com apenas sessenta e cinco 

símbolos. Notou-se neste teste um atraso de  quatro 

segundos, para o mundo real. É notável que quatro 

segundos pode ser um tempo razoável, mas para um 

sistema que se pretende que seja rápido para o usuário 

final, esse tempo torna-se elevado de mais. 

 

7. Considerações Finais 
Atualmente a equipe de desenvolvimento está 

pesquisando uma forma mais adequada para o 

armazenamento dos símbolos. Como fruto dessa 

pesquisa, foi descoberta a utilização dos catálogos [9] da 

linguagem SuperWaba [2]. Em testes recentes, 

realizados com strings, conseguiu-se armazenar vinte e 

cinco mil registros. Ainda não foram realizados testes 

específicos com imagens, mas já se percebe que será 

possível armazenar mais de trinta mil registros. A 

probabilidade de rotacionar os símbolos, também está 

sendo considerada como alternativa, sendo que com 

isso, seria possível uma redução significativa no número 

de símbolos utilizados.  

Finalizando, pode-se concluir que a construção de um 

software editor de sinais, destinado a auxiliar pessoas 

surdas, de forma que essas pessoas não precisem mais 

apreender a linguagem falada, facilitará enormemente a 

sua utilização. Hoje já existe um software semelhante, o 

SW–Edit [3], [4], [7], desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), mas esse 

software foi criado para utilização em desktops e 

laptops. Com a criação de um aplicativo diferenciado, 

mas por sua vez, semelhante em suas funcionalidades, 

em uma versão direcionada para os PDA´s, em que se 
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incorporam facilidades de manuseio, obtidas pelo 

tamanho do hardware, espera-se que a comunicação 

entre os usuários através do recurso de infravermelho se 

torne mais dinâmica. Ainda pensando mais alto, já é 

possível imaginar um estudante com deficiência 

auditiva utilizando um Palm em sala de aula, junto com 

outros estudantes que não são surdos, e através do 

infravermelho receberem a matéria da aula que está 

sendo ministrada. Além disso, o resultado deste projeto 

também poderá permitir a compreensão dos comentários 

ou dicas dos colegas surdos ou não, ou ainda, num 

futuro próximo, um programa no Palm poderia 

converter a língua de sinais para o português brasileiro, 

por exemplo. É possível vislumbrar aplicações ainda 

mais interessantes, e quem sabe no futuro desenvolver 

também no Palm, um tradutor simultâneo que também 

poderá ser utilizado por estudantes surdos. 
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Resumen 
En España, el “Plan Nacional de Accesibilidad”

i
 

establece la necesidad de adoptar medidas para 

promover la difusión del subtitulado y la 

audiodescripción. En esta línea de actuación el “Real 

Patronato sobre Discapacidad”, organismo autónomo 

adscrito al “Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales” 

con la colaboración de la “Universidad Carlos III de 

Madrid”, es el responsable de impulsar la constitución, 

antes de que culmine el año 2005, del “Centro Español 

de Subtitulado y Audiodescripción”. Esta institución 

pública será la encargada, entre otras tareas, de 

promover el subtitulado y la audiodescripción para 

personas con discapacidad, así como, en general, de 

fomentar todos los mecanismos encargados de favorecer 

la accesibilidad en el escenario audiovisual. En la 

presente comunicación se presentan las estrategias que 

se plantean en esta institución para potenciar la 

accesibilidad para todos a los medios de comunicación 

audiovisual. 

 

1. Introducción 
En Noviembre de 2005 se llevó a cabo la firma del 

Acuerdo Marco entre el Real Patronato sobre 

Discapacidad, el CERMI
ii
  y la Universidad Publica 

Carlos III de Madrid, que da paso a la creación del 

Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 

(CESyA). 

La iniciativa corre a cargo del Real Patronato sobre 

Discapacidad, organismo autónomo de la 

Administración General del estado, adscrito al 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y que tiene 

encomendadas funciones de promover la prevención de 

las deficiencias, la rehabilitación e inserción social y 

equiparación de oportunidades, entre otras. 

La Universidad Carlos III, que ya considera en sus 

estatutos la atención a las personas con discapacidad, ha 

apostado por esta iniciativa poniendo a disposición del 

Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción tanto 

a su personal como a sus instalaciones Su equipo de 

gobierno ha asumido esta iniciativa con el máximo 

interés así como el profesorado y el equipo técnico 

implicado que han emprendido la tarea con la máxima 

coordinación. Esta Universidad tiene  experiencias 

significativas en este campo, y cuenta con profesorado 

que se ha venido especializando desde hace años en 

estos ámbitos y que, no sólo está en vanguardia de la 

investigación y docencia en nuestro país, sino que 

además, conoce el conjunto de experiencias que se están 

desarrollando tanto en España como en el extranjero. 

El Instituto para la promoción de la Innovación Pedro 

Juan de Lastanosa, tiene en las Tecnologías de apoyo 

para las personas con dependencia, una de sus líneas de 

investigación, fruto de las cuales se han firmado y 

realizado diversos proyectos de investigación y cursos 

de formación. Además de disponer de los equipamientos 

tecnológicos de más alto nivel para el desarrollo de los 

proyectos previstos, la Universidad Carlos III cuenta 

con los mejores espacios en las sedes de sus distintos 

campus, con especial incidencia en los que se hallan en 

su Parque Científico de Leganés Tecnológico. Dicho 

Parque prevé el alojamiento de la sede del Centro 

Español de Subtitulado y Audiodescripción CESyA. 

Asimismo, se esta concluyendo la constitución del 

Centro de Innovación Tecnológica para la Discapacidad 

y Las Personas Mayores que será un organismo de 

referencia en el sector y que coordinará su centro gestor 

con el CESyA. 

En este contexto El Real Patronato y La Universidad 

Carlos III han coincidido en el interés por colaborar, por 

medio de un Acuerdo Marco, en la creación del CESyA 

en el afán de prestar un servicio a un sector de la 

sociedad que precisa de medidas especiales de acceso a 

los medios de comunicación audiovisuales. 

En este sentido el trabajo que se ha emprendido consiste 

en que el Centro Español de Subtitulado y 

Audiodescripción (CESyA) se constituya como un 

organismo público dependiente del Real Patronato de la 

Discapacidad, gestionado por la Universidad Carlos III 

de Madrid. 

Las diferentes Asociaciones reunidas en el CERMI 

están representadas en el consorcio firmado y tiene una 

labor no solo de representación, sino de implicación 

total en el proyecto. 

En este organismo han de confluir todos los actores 

implicados en la accesibilidad audiovisual y servir de 

nexo de unión y dialogo entre todos ellos. Las 

asociaciones de representación de personas con 

discapacidad, la industria de la producción/distribución 

de contenidos, los exhibidores/radiodifusores, la 

industria de la electrónica de consumo y el regulador del 
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sector audiovisual y la accesibilidad encuentran en el 

CESyA  un espacio de referencia para la implantación 

efectiva de la accesibilidad en los medios de 

comunicación audiovisual. 

Existe el compromiso de que en el periodo 2005-2006 

podrán tenerse resultados concretos en el campo de la 

accesibilidad a la TV, subtitulado y audiodescripción, y 

en la sensibilización social sobre la materia atendiendo a 

los objetivos que se plantean desde el real Patronato 

sobre discapacidad y por extensión, por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

2. Misión y Objetivos 
La misión del CESyA es actuar proactivamente en aras 

de potenciar y garantizar a las personas con 

discapacidad auditiva y visual la accesibilidad a 

cualquier medio o situación de comunicación 

audiovisual. 

Los principales objetivos son los siguientes: 

- Ejercer como organismo de referencia en el ámbito 

de la subtitulación y de la accesibilidad a los 

medios y coyunturas de comunicación 

audiovisuales. 

- Crear una base de datos actualizable, a disposición 

de todos los interesados, que facilite, refuerce y 

rentabilice el intercambio y circulación de los 

materiales audiovisuales subtitulados y, en general, 

accesibles. 

- Respaldar las normativas sobre las características 

técnicas de la subtitulación y de los sistemas de 

accesibilidad audiovisual, así como orientar las 

futuras actualizaciones y las nuevas iniciativas 

normalizadoras. 

- Promover una formación homologada e 

institucionalizada para profesionales en el contexto 

de la subtitulación y de la accesibilidad audiovisual. 

- Impulsar acciones de investigación relacionadas 

con el marco de actuación del Centro. 

- Prestar asistencia técnica y servicios de 

subtitulación a empresas e instituciones que así lo 

soliciten, con el propósito de solventar las 

necesidades que al mercado no le sea posible o 

rentable abordar. 

- Estimular el seguimiento de las directrices que se 

encuentren en vigor (o que vayan a fomentarse) en 

lo relativo a la accesibilidad audiovisual. 

El centro Español de subtitulado se ubicará en el Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, que 

en la actualidad se encuentra en Leganés en la Avda del 

Mediterráneo y que, cuando se concluya las obras 

relativas al Centro de Innovación Tecnológica se 

trasladará al mismo edificio. 

 

3. Gestión  de una Base de Datos con las 
Referencias del Material Audiovisual 

Accesible 
Uno de los objetivos prioritario del CESyA es la 

creación y gestión de un servicio de base de datos – con 

reseñas de las obras audiovisuales subtituladas y 

audiodescritas- permanentemente actualizado y a 

disposición de los agentes vinculados con el escenario 

audiovisual y la accesibilidad. El fondo documental 

estará totalmente informatizado y será consultable a 

través de Internet. 

La finalidad de esta  línea de actividad es recoger y 

referenciar todas las producciones audiovisuales 

subtituladas y audiodescritas para favorecer la 

circulación del material e impulsar el mercado de 

subtítulos y otros servicios de apoyo a la comunicación.  

En primer lugar se realizarán entrevistas con las 

empresas que tienen los derechos de explotación del 

material subtitulado y con las empresas de radiodifusión 

y exhibición para asegurar la compatibilidad de los 

sistemas existentes con la base de datos del Centro.  

La compatibilidad e integración de la base de datos con 

bases de datos internacionales  existentes debería ser un 

objetivo prioritario  a medio y largo plazo. 

Asimismo se gestionará un diseño eficaz de la base de 

datos de manera que esté abierto siempre a innovaciones 

y sea accesible de manera remota.  

 En cualquier caso para iniciar con éxito el servicio, la 

clave estará en la colaboración tanto de los proveedores 

como de los compradores. Como estrategia para el plan 

de acción consideramos que se debe empezar por 

contactar con las empresas que tienen catálogo de 

material subtitulado con el objetivo de conseguir que 

transfieran la información de que disponen. En paralelo 

se deberán establecer relaciones institucionales con los 

grandes canales de televisión estatales y autonómicos, 

que son quienes tendrán la obligación de emitir 

subtítulos y quienes sustentan económicamente esta 

industria. Ambas partes tienen mucho que ganar con 

esta iniciativa y el CESyA deberá ser capaz de 

comunicar estos beneficios y conseguir la máxima 

colaboración. 

Para documentar en la base de datos, se deben priorizar 

aquellos contenidos que tengan mayores probabilidades 

de ser re-emitidos en el futuro. Los programas de 

“stock” tienen mejores perspectivas que los de flujo; 

ficción y documental son los dos géneros que más 

circulan de una ventana de explotación a otra. 

Informativos, eventos en directo, concursos y programas 

de debate generarán sin duda menos tráfico de material. 

Con el espíritu de consenso del CESyA, se ha trabajado 

de igual manera en la realización de un modelo 

conceptual de la base de datos que satisfaga a todos los 

involucrados en las tareas de subtitulado y 

Audiodescripción, de manera que satisfaga las 

expectativas de todos los actores involucrados en el 

proceso. 

 

4. Institucionalización y Homologación de 
la Formación de los Subtituladores 

La formación en relación a la accesibilidad está 

recogida en la LIONDAU
iii.

 En su Disposición final 

décima, “Currículo formativo sobre accesibilidad 

universal y formación de profesionales”
iv
, establece un 
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plazo de dos años para el desarrollo de un currículo en 

«diseño para todos» en todos los programas educativos, 

incluido los universitarios, para la formación de 

profesionales. Y también está recogida en las 

indicaciones formuladas en su día por el I Plan Nacional 

de Accesibilidad 2004-2012, publicado por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
v
.   

En el campo de la formación, la primera tarea a 

emprender es recopilar la información de todos los 

centros y proyectos que están abordando este tema en 

España y las referencias más importantes del contexto 

internacional.  

El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 

(CESyA) deberá supervisar, validar y acreditar los 

programas desarrollados por las empresas de subtitulado 

y las instituciones relacionadas con el mismo. Se 

coordinarán proyectos de formación y se prestará apoyo 

en el diseño de programas, en la elaboración de 

materiales didácticos y en la promoción de una red de 

formadores. Se gestionará una base de datos de 

formadores con sus capacidades y su procedencia para 

así facilitar el diseño de cursos, master, programas, etc. 

Para impulsar la accesibilidad al medio televisivo 

también es necesario concienciar a los trabajadores de 

los canales para conseguir que, cada uno desde su 

especialización profesional, tenga en consideración la 

diversidad sensorial de la audiencia. Se deberá fomentar 

la elaboración de un libro de estilo de realización de 

programas con un código de buenas prácticas para 

facilitar la accesibilidad para todos.  

Se deberá estimular las iniciativas de formación en este 

campo mediante los programas y los instrumentos que 

la administración pone a disposición de empresas e 

instituciones docentes. 

 

5. Divulgación y Sensibilización Social 
Otro de los ejes prioritarios de actuación será diseñar 

iniciativas que permitan iniciar procesos de 

sensibilización de la industria del audiovisual no sólo en 

Madrid, sino también en el conjunto del Estado español 

y, por extensión, lograr también la sensibilización de la 

población en general.  

En primer lugar habrá que interesar a las propias 

cadenas y medios de comunicación en general para que 

suministren información sobre los aspectos positivos de 

la subtitulación y audiodescripción como técnicas que 

ayudan a minimizar el posible aislamiento de personas 

con discapacidades auditivas o visuales. Se deberá 

interesar a todos los medios de comunicación con 

especial hincapié en las cadenas de cobertura 

transnacional, nacional, regional y local.  

Se diseñarán estrategias para difundir todos los 

esfuerzos específicos realizados por la industria 

promoviendo congresos jornadas, muestras, etc. 

Otra iniciativa que se propone es la elaboración de un 

protocolo de seguimiento de buenas prácticas por parte 

de las empresas públicas y privadas de comunicación 

que han de ir cumpliendo los plazos en la incorporación 

del subtitulado y la audiodescripción en sus emisiones.  

Los objetivos fundamentales son diseñar y desarrollar 

un plan de comunicación integral con el fin de generar 

una cultura de la accesibilidad y promover iniciativas de 

comunicación entre los agentes implicados y la opinión 

pública.  

Velar por la calidad es uno de los principios esenciales y 

el reconocimiento público del trabajo bien hecho puede 

resultar un incentivo para la industria y un estímulo para 

las inversiones en Responsabilidad Social Corporativa. 

Por lo tanto no basta con identificar qué productos 

ofrecen más calidad, sino también de  maximizar la 

difusión y la repercusión de dichas valoraciones. 

La organización periódica de encuentros profesionales y 

jornadas también ayudará a generar vínculos de 

colaboración entre las asociaciones, la industria,  los 

operadores y la administración. Serán el escenario para 

divulgar las demandas de las personas con discapacidad 

y plantear las dificultades que conlleva el desarrollo de 

la accesibilidad. 

En el contexto profesional se deberá facilitar la 

circulación de documentación de interés entre las 

empresas como los códigos de buenas prácticas, 

información sobre tecnologías disponibles, 

recomendaciones de precios y favorecer la 

comunicación entre los diferentes actores del mercado.   

 

6. Investigación y Formación 
En estos momentos la experimentación de nuevas 

fórmulas de transmisión eficaz de la información se 

halla en cierta medida enquistada y los propios 

profesionales del periodismo televisivo y de la 

comunicación audiovisual en general no encuentran vías 

para mejorar su comunicación y la eficacia en la 

transmisión de información en el medio de 

comunicación a través del cual se informa la mayor 

parte de la población. La nueva televisión digital 

presenta nuevas e inexploradas posibilidades 

informativas y comunicativas y los campos de la 

subtitulación y de la audiodescripción deberán  nutrirse 

de esos avances. Esta investigación es especialmente 

importante en todo lo que afecta al desarrollo de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT).  

Es preciso pensar que el subtitulado y la 

audiodescripción no sólo van a beneficiar a las personas 

discapacitadas auditivas, invidentes, etc., sino también a 

toda la población que va a poder a nutrirse de los 

avances de estas técnicas. El objetivo último deberá 

seguir siendo servir a la audiencia la mejor información, 

una información que ayude a contextualizar los datos y 

a comprender mejor la realidad.  

El objetivo último es concienciar a la población en 

general y a los futuros profesionales en particular de que 

el subtitulado o la audiodescripción no son parches 

antiestéticos en la producción de información 

audiovisual sino ayudas para la investigación de nuevas 

fórmulas en la transmisión de información.    

De cara al fomento de la investigación el CESyA estará 

permanentemente informado de todas las convocatorias 

que se realicen tanto del Plan Nacional de I+D+I como 

CO-163



del VI programa Marco de la EU o de otras iniciativas. 

Es un objetivo prioritario difundir esta información con 

el fin de estimular la presentación de proyectos para el 

desarrollo de la accesibilidad audiovisual, así como 

expresar ante la administración las prioridades temáticas 

que consideramos más urgentes.  

La investigación en el universo digital que se abre con 

las nuevas pantallas es un territorio que deberá asumirse 

desde este primer momento con el objetivo de trabajar 

en una línea de investigación también prospectiva. 

Una de las prioridades ya establecida es  promover 

iniciativas de Benchmarking para la investigación de 

mejores prácticas nacionales e internacionales en 

relación con la accesibilidad. 

Así mismo se emprenderá la elaboración de un estudio 

para la creación de un “validador de accesibilidad” en 

donde se establezcan los criterios de accesibilidad y 

calidad de los productos audiovisuales.  

Hoy en día hay diferentes sistemas que proporcionan 

universidades y empresas con distinto grado de avance y 

con una fabulosa integración en subtitulación en tiempo 

real, fundamental para la integración de programas 

televisivos en directo, debates, presentaciones, etc. 

  

7. Asistencia Técnica y Subtitulación 
El Centro Español de subtitulado y Audiodescripción 

solamente prestará servicios de asistencia técnica y 

subtitulación en circunstancias que no puedan ser 

satisfechas por el mercado para evitar factores de 

competencia no deseadas. Sólo en esos casos se puede 

plantear la prestación de servicios como el alquiler de 

equipos, bolsa de trabajo de profesionales, subtitulación 

del patrimonio histórico del audiovisual. 

 

8. Seguimientos de los Procesos de 
Subtitulación y de Accesibilidad 

El anteproyecto de “Ley General del Audiovisual” 

contempla obligaciones precisas para los operadores de 

TV con respecto al subtitulado y los servicios de 

accesibilidad a la TV. Desde el Centro Español de 

Subtitulado debemos plantear el seguimiento de los 

niveles de prestación del servicio por parte de los 

canales y la verificación de la calidad. 

Para ello es necesaria la instalación de un laboratorio 

para la supervisión de los eventos de programación que 

prestan servicios de accesibilidad y su nivel de 

adecuación a las normas de calidad establecidas. Para 

realizar esta tarea sería conveniente la participación de 

trabajadores con discapacidad. La información que se 

recoja en el proceso de verificación se registrará en la 

base de datos de contenidos accesibles del centro.  

En los primeros meses de actividad se establecerá la 

metodología de trabajo y se definirán las necesidades de 

infraestructura, el alcance y el coste de esta línea de 

trabajo. 

 

 

 

9. Conclusiones 
La creación de este centro asegura por tanto que los 

objetivos planteados se cumplan y que la normativa y 

las necesidades en la accesibilidad Audiovisual se 

coordinen y centralicen de una manera eficaz y 

preactiva, involucrando a todos los actores y 

representando los interés sociales que en la 

accesibilidad Audiovisual nos aseguren de la igualdad 

de oportunidades de todos los sectores con 

independencia de las deficiencias audiovisuales que 

pudieran tener. 

 Se asegura de esta manera los derechos que las 

personas con algún problema de visión o de audición 

accedan a los medios audiovisuales a través de la 

audiodescripción y/o de la subtitulación cuando sea 

preciso. 

Asimismo el centro será pionero en la observación a 

nivel internacional de la investigación y/o 

normalización que tanto en la subtitulación como en la 

Audiodescripción se lleve a cabo. 

La formación será también un punto de mira del centro 

y se realizará un seguimiento de la formación a nivel 

nacional en primer lugar e internacional a medio plazo, 

y se colaborará en la definición de programas de 

formación, realizando tareas de difusión y 

sensibilización social. 

Una de las primeras conclusiones y salidas del centro 

será la consecución de un catálogo que recoja de una 

manera organizada e indexada las colecciones y trabajos 

audiovisuales que existan audio descritos y subtitulado, 

haciendo una referencia al origen de la misma de 

manera que sea accesible para todos. 
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Resumo 
Este documento pretende apresentar uma experiência 

prática de tentativa de organização em uma Escola 

Municipal de Educação Infantil (EMEI) da 

subprefeitura de Itaquera, São Paulo, Brasil de um 

ambiente Inclusivo a ser construído e mantido sob os 

recursos da Comunicação Alternativa – C.A.A. 

O documento pretende apresentar as escolhas de 

metodologias e de recursos a serem utilizados, as 

justificativas para as mesmas e as reflexões relacionadas 

aos resultados alcançados no período de um semestre 

letivo de 2005. 

 

1. Introdução 
“...Toda criança tem direito fundamental à 

educação; cada criança tem características, 

interesses, capacidades e necessidades de 

aprendizagem próprias; as pessoas com 

necessidades educativas especiais devem ter acesso 

às escolas comuns cuja pedagogia deve ser 

centralizada na criança; as escolas integradoras 

representam melhoria no ensino e garantem 

educação para todos e combatem a 

discriminação”[1]  

Esta declaração expressa um posicionamento de ruptura 

com a educação especial (escola em espaço físico e 

pedagogia diferenciada), considerando que a mesma 

corrobora com a estigmatização e a segregação que as 

pessoas deficientes têm vivido, dificultando o acesso a 

educação regular, reduzindo as possibilidades de 

educação e crescimento pedagógico do aluno e por tal o 

exercício pleno de sua cidadania. Porém, culturalmente, 

a escola regular já enfrenta inúmeras dificuldades para 

“abarcar” todas as crianças em suas diferenças 

peculiares, buscando na homogeneização uma possível 

estratégia de ação, desta forma fica evidente as 

dificuldades encontradas hoje para a construção de um 

ambiente inclusivo na escola, favorável a diversidade. 

Neste mote todas as tentativas de ação nas escolas, 

valem como experiências a serem consideradas em 

direção a construção da Escola Inclusiva, esta que visa a 

mudança dos paradigmas epistemológicos e relacionais 

voltados às pessoas deficientes, constituindo-se em um 

espaço de construção de novos conceitos educacionais e 

de socialização. 

Quando abordamos o objetivo central do trabalho a ser 

descrito a “Inclusão”, consideramos que a mesma 

pressupõe uma “ação /processo” bidirecional, onde os 

movimentos de ajustes e os de preparos devem ocorrer a 

partir da pessoa deficiente assim como da sociedade, 

esta que, deve preocupar-se em eliminar ou minimizar 

as barreiras, sejam as arquitetônicas ou as atitudinais, 

em relação às pessoas, numa proposta de convivência 

com a diversidade humana, propondo-se desta forma o 

rompimento com o pressuposto da “normalização” do 

indivíduo e introduzindo – se o conceito da diversidade. 

Neste caminho é preciso entender a constituição dos 

mecanismos de exclusão e propor o seu desmonte em 

termos individuais e coletivos, através de ações capazes 

de romper com os medos, preconceitos, ignorâncias que 

geram relações tristes entre as pessoas consideradas 

normais e as deficientes. 

Com este intuito ao nos colocarmos diante da situação 

problema: “Escola Infantil regular a receber crianças 

com diferentes deficiências neuromotoras e sensoriais”, 

visualizando as reais dificuldades ou fatores 

complicadores para o bom decorrer do processo, ou 

seja, visualizando os possíveis fatores de exclusão para 

atuarmos com o processo de desmonte deste, visando 

impedir uma inclusão perversa. 

Após  várias reflexões a serem descritas, e a partir das 

conclusões referentes às mesmas, foram realizadas 

algumas propostas de ações práticas. Aqui, torna-se 

importante lembrar que o trabalho a ser apresentado foi 

desenvolvido por uma terapeuta ocupacional do 

Departamento de Fisio, Fono e TO da USP de São 

Paulo, mais precisamente do Laboratório de estudos em 

Reabilitação e Tecnologia Assistiva - REATA do curso 

de Terapia Ocupacional e três alunos do 3º ano do curso 

de Terapia Ocupacional, em período de estágio 

institucional. 

 

2. Premissas Norteadoras 
-  “A linguagem representa o mais importante processo 

no desenvolvimento humano. Para muitos, ela marca a 

diferenciação entre o homem e os outros animais. 
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Linguagem pode ser conceituada como sistema 

composto por símbolos arbitrários, construídos e 

convencionados socialmente e governado por regras que 

representam idéias sobre o mundo e serve 

primariamente ao propósito da comunicação” [2] 

- “Comunicação refere-se a comportamentos 

sinalizadores que ocorrem na interação de duas ou mais 

pessoas e que proporcionam uma forma de criar 

significados entre elas”.[3] 

- “De fato, a capacidade de usar a linguagem torna-se 

crítica não só para a aquisição dos sistemas simbólicos – 

leitura, escrita e matemática – mas também para o 

desenvolvimento de habilidades de relacionamento 

interpessoal”[4].  

- “Quando a criança não desenvolve a linguagem oral 

sob as contingências naturais de sua educação muitos 

aspectos de sua vida são adversamente afetados”.[5]  

- “Comunicação Alternativa e Comunicação Ampliada 

ou suplementar são usadas para definir outras formas de 

comunicação que substituem ou suplementem as 

funções da fala”[6].   

- “O significado de uma palavra representa uma 

amálgama estreita do pensamento e da 

linguagem... Uma palavra sem significado é 

um som vazio; o significado portanto é um 

critério da palavra. Parceria então que o 

significado poderia ser visto como um 

fenômeno da fala. Do ponto de vista da 

psicologia,o significado de cada palavra é uma 

generalização ou um conceito “...Significado 

fenômeno do pensamento”[7]  

Caminhando sobre o olhar de que, o desenvolvimento e 

aprimoramento da linguagem com todas as suas 

possibilidades e abrangências, torna-se fundamental no 

período da Educação Infantil para todas as crianças e 

que este processo mostra-se profundamente prejudicado 

no caso de crianças comprometidas motora e 

sensorialmente, comprometendo desta forma o 

desenvolvimento e desempenho das mesmas 

O princípio metodológico do nosso trabalho 

fundamenta-se na utilização dos recursos da 

comunicação alternativa e/ou suplementar como 

sinalizador da escola, das estratégias pedagógicas e das 

possibilidades lúdicas, contribuindo com 

desenvolvimento dos processos simbólicos favorecendo 

o nascimento da leitura e escrita em todas as crianças da 

escola e possibilitando as crianças com deficiências 

neuromotoras e não muito hábeis na linguagem verbal a 

se apropriarem do recurso “C.A.A”.,como forma oficial 

de linguagem (expressão do pensamento). Desta forma, 

intervir na qualidade da inclusão escolar. 

Nosso olhar para as dificuldades da escola em oferecer 

para todas as crianças um ambiente propício, criativo e 

facilitador no desenvolvimento das crianças, permitindo 

que as mesmas pudessem se desenvolver dentro de suas 

diferenças e peculiaridades no real processo de 

aprendizagem, uma vez que a tendência escolar é 

conduzir a todas as crianças por um único caminho de 

desenvolvimento, exigindo de todas sempre as mesmas 

respostas e soluções para os problemas emergentes, nos 

trouxe a proposta de criar para todos da escola, um 

caminho facilitador no processo de desenvolvimento 

simbólico e para alguns em especial uma forma de 

expressão do pensamento único, viabilizadora das trocas 

tão fundamentais com o meio. 

Trabalhamos com a dialética Exclusão X Inclusão, 

segundo o caminho do desmonte de fatores de exclusão 

observados na instituição. 

Mantivemos como objetivo maior à contribuição para o 

rompimento das condições de segregação das crianças 

com deficiências, contribuir com a elaboração de ações 

inclusivas no cotidiano escolar, facilitação de um 

Ambiente Inclusivo. 

Considerando os fatores de exclusão levantados em 

nossas observações, o trabalho que seguiu com o intuito 

de sensibilizar os professores a refletir sobre as 

possibilidades de melhorar a qualidade de educação 

para todos, facilitar os processos de autonomia e 

iniciativa nos professores em relação as estratégias de 

uma educação inclusiva, facilitar a iniciativa e 

incentivar o hábito de elaboração e conservação de 

materiais adaptados que auxiliam no desenvolvimento 

das atividades escolares, contribuir com a elaboração de 

ações escolares inclusivas no cotidiano escolar, mapear 

as barreiras arquitetônicas e sugerir adequações e 

adequar  materiais específicos para as necessidades 

específicas das crianças com deficiências inseridas na 

escola, passou por diferentes etapas que nos trouxeram 

várias contribuições para refletir e poder contribuir com 

outras escolas já com novas propostas. 

 

Dificuldades encontradas: 
Barreiras atitudinais, 

Barreiras ambientais diversas, 

Dificuldades pontuais 

Dificuldades com o sistema pedagógico 

 

3. Descrição do Processo 
Foram 16 encontros entre a equipe de TOs, sendo 

destas: 3 acontecendo no laboratório do REATA para 

reflexões e manufatura de materiais. Outros 13 

encontros ocorreram na escola acompanhada, EMEI – 

Mª Montessori. Itaquera/SP/Brasil, todas as segundas 

feiras no segundo semestre de 2005, onde se deram 

observações, intervenções e reflexões pontuais e 

coletivas. 

Os encontros foram divididos em atividades dirigidas 

para os: 

- professores da escola – nos horários de JEI (jornada de 

estudos Integrados) período que ocorre no horário 

contrário das aulas do professor, sendo a mesmo 

período obrigatório a ser cumprido 2 hs por dia, 3 dias 

da semana e integrado aos vencimentos do professor, 

acompanhamento dos mesmos em salas de aula, 

participação de reuniões coletivas. 

-para as crianças da escola - nos horários de aula e 

intervalos 
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-para as crianças deficientes incluídas na escola  em 

horários de aula e intervalos das mesmas 

- a direção e a coordenação da escola – horários de aula 

- pais das crianças deficientes da escola – reunião de 

pais 

- coordenação da subprefeitura de Itaquera e professores 

das escolas da regional da subprefeitura – seminário 

para grupos 

A partir de nossas reflexões e da observação foram 

levantadas as seguintes questões: 

- necessidade de rever e reavivar o papel da escola na 

vida da criança 

- necessidade de levantar quais os principais fatores 

complicadores (fatores de exclusão) para que o processo 

escolar se dê naturalmente na vida da criança com 

deficiência 

- necessidade de se selecionar os fatores complicadores 

(mapeamento de barreiras arquitetônicas e atitudinais)e 

pensar em estratégias que as facilitem, além de elencar 

entre estes fatores quais seremos capazes de interferir 

realmente. 

 

4. Nossos Passos - Ações Desenvolvidas 
Escolha do recurso de C.A.A. como facilitador na 

organização de um ambiente Inclusivo, considerando o 

processo simbólico essência na evolução escolar.   

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1. Exemplo de símbolos pictográficos  escolhidos. 

 

Considerando que tratar se de uma escola de crianças 

não alfabetizadas, porem em processo de; 

- procuramos sinalizar com símbolos pictográficos 

ou recortes de revistas os espaços e ações do 

cotidiano da escola, como exemplo   temos; o 

cardápio do dia, que toda manha era escrito pela 

cozinheira em uma lousa  ao lado da copa, 

(observação, letra ilegível alem do fato das crianças 

não saberem ler) 

  

 

    

   

                  

 
 
 
 
 

Fig.2. Exemplo de manufatura de cartões de cardápio 

simbólico com referencia alfabética. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Organização do cardápio simbólico. 

 

O próximo passo nos pareceu;  

Capacitar os professores para uso do recurso 
Criar situações de reflexão sobre possíveis situações 

inclusivas e exclusivas 

Reflexões, aquisição de informações diversas, trocas de 

experiências e dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4. Momento de capacitação de professores. 

 

Nosso outro passo; 

As ações pontuais com as crianças em atividades 

coletivas que possibilitassem a participação de todos 

como o conto de história, principalmente com livros 

interativos com recursos da C.A.A 

As avaliações das necessidades de introdução do 

recurso como forma de comunicação regular em 

crianças mais severamente comprometidas 

As  dinâmicas com as crianças na brincadeira com a 

diversidade, trocando de lugar com o coleguinha e 

experimentando suas necessidades e ou dificuldades. 

Avaliação das necessidades pontuais das crianças para 

possíveis intervenções . 
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Fig.5. Contando histórias e manufaturando livros interativos 

com os símbolos. 

 

5. Resultados Obtidos 
Considerando que as atividades na escola ainda estão 

em processo de desenvolvimento muito pudemos 

alcançar em tão curto espaço de tempo se considerarmos 

que: 

-os professores passaram a definir a seqüências das 

atividades da sala com as crianças e registra-las na 

forma da “linha do tempo”, ou seja seqüência de 

imagens em cartaz afixado por imã na entrada das salas 

de aula, sendo as figuras referidas pelos mesmos 

durante a aula do dia 

-A atividade de leitura e interpretação do cardápio 

passou a fazer parte das atividades da sala sendo o aluno 

responsável por tal atividades também responsável de 

trazer os símbolos do alimento do dia para os colegas 

usuários da C.A.A. em sua sala 

-Outros ambientes da escola foram sinalizados por 

iniciativa dos próprios professores 

-Segundo alguns professores , devido a referencia 

escrita que acompanha os símbolos e a freqüência das 

atividades de associação simbólica algumas crianças se 

alfabetizaram  sem que este fosse o objetivo maior para 

tal 

-Um grupo de professores se organizou junto aos T.O. 

para sinalizar a brinquedoteca criada na escola, 

considerando a maior facilidade de compreensão das 

crianças com a imagem simbólica. 

-As crianças severamente comprometidas passaram a 

participar mais ativamente das atividades do cotidiano a 

partir da descoberta de uma forma de comunicação 

-Alguns professores passaram a se interessar em criar 

materiais diversos para diversificar suas estratégias de 

atividades  e facilitar suas ações com as crianças 

deficientes 

-A direção da escola passou a exigir que todas as 

professoras utilizassem os materiais desenvolvidos no 

processo 

-Alguns professores mantiveram-se a parte das 

atividades propostas somente tornando-se agentes da 

mesma quando lhes foi cobrado 

 

 

6. Conclusão 
Passamos a perceber que as ações somente 

permaneceriam caso fossem uma construção conjunta 

dos professores, pois ao final do semestre na escola tudo 

se desconstrói , para ter início no próximo ano e 

somente as ações extremamente representativas do 

período  e construídas internamente é que tendem a 

permanecer. 

Sendo assim repensamos nossa forma de atuar com os 

mesmos, pois apesar do grande interesse dos professores 

em receber informações sobre os diferentes casos de 

crianças deficientes e novas estratégias de ação as 

propostas não são abraçadas por todos os professores. 

Porem questões como as condições de trabalho de 

nossos professores de educação infantil, a infra estrutura 

de nossas escolas e a formação de nossos professores 

passou a ser mote de nossas reflexões quando na análise 

da Inclusão e Exclusão na escola, porem sem dúvida a 

revisão sobre a importância de se reforçar o trabalho 

com o simbólico na educação infantil e o uso dos 

recursos do sistema de Comunicação Alternativa e ou  

Aumentativa se mostraram extremamente positivo 

favorecendo não só a criança que deste recurso passa a 

depender para a comunicação mas para todas as crianças 

neste período de desenvolvimento pré alfabético, 

lembrando que o  

“símbolo enfatiza o caráter da representação interna ou 

mental do mundo, ou seja, uma fusão interna entre a 

forma física do objeto e o seu correspondente 

significado semântico[8]  

A escola deve representar o primeiro grande desejo e 

ingressar a criança no mundo do conhecimento, 

ampliando sua capacidade de pensar, e as diferentes 

estratégias se utilizando da C.A.A. mostram-se 

facilitadoras deste processo 

 “O desvelamento dos diferentes sentidos que a 

deficiência adquire para os envolvidos e a 

desconstrução de um imaginário supersticioso em 

relação à deficiência e às diferenças podem ser uma 

chave para superarmos os processos de exclusão social e 

escolar”[9].  
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Resumen  

Este trabajo analiza una propuesta alternativa y 

económica a los sistemas de acceso a computadoras por 

medio de Ratones controlados por movimientos de 

cabeza. Se estudia aquí la posibilidad de la escritura de 

textos mediante señales  electrooculográficas 

(producidas por los movimientos oculares) para acceder 

a un teclado virtual en una computadora. Esto permitiría 

a usuarios con discapacidades motrices severas, usar la 

computadora como comunicador.  

Se realizaron diversas mediciones de las señales 

oculográficas en voluntarios y se evaluaron problemas 

relacionados con ruido electrónico, biopotenciales 

parásitos, fatiga y movimientos involuntarios. 

A pesar que las señales electrooculográficas están 

fuertemente afectadas por otros potenciales 

bioeléctricos, estos últimos tienen un comportamiento 

predecible, lo que permitiría implementar un sistema 

que haciendo uso de un amplificador bioeléctrico y 

software dedicado pueda posicionar unívocamente un 

cursor en zonas determinadas pantalla permitiendo en 

consecuencia ejecutar comandos. Este dispositivo se 

está construyendo en la UNMdP 
Palabras clave—discapacidad, oculografía, control, escritura. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El diseño de interfaces aptas para que personas con 

discapacidades severas puedan comunicarse usando una 

computadora, ha llegado a niveles muy avanzados en 

donde cualquier  usuario mediante el movimiento de sus 

ojos  puede posicionar unívocamente un cursor sobre la 

pantalla de una computadora [1]. Casi todos estos 

sistemas basan su funcionamiento en el seguimiento,  

por medio de una cámara o web-cam.  

Algunos más complejos hacen uso de un seguimiento de 

la pupila. Estos sistemas logran una gran precisión y son 

transparentes a los programas que funcionan en entorno 

Windows. A pesar de sus virtudes, sus costos los hace 

inaccesibles para el usuario promedio en Argentina.  

Una nueva fuente de información para posicionar un 

cursor en una pantalla, podrían ser las tensiones 

mioeléctricas generadas por el movimiento ocular 

dentro de sus órbitas. Estas señales pueden ser captadas 

colocando electrodos adecuados en los alrededores del 

ojo. La simplicidad y bajo costo de un sistema de 

posicionamiento basado en estas señales hace que su 

realización  sea una opción válida para países como la 

Argentina, y por lo tanto justificar su estudio.  

Este articulo presenta una continuación de un trabajo 

realizado en la Escuela Politécnica de la Universidad de 

Alcalá de Henares por un integrante del Laboratorio de 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, en el cual se trabajo con  señales 

electrooculográficas y se determinaron  pautas para la 

realización de un Teclado  oculográfico. 

 

2.  Equipo Utilizado  
 

Para la adquisición y procesamiento de las señales 

mioeléctricas fue utilizado un sistema de adquisición de 

datos MP100 de Biopac [2] [3], junto con el programa 

Acknowledge para realizar el registro de datos y 

posterior análisis de la señal. En la figura 1 se ve el 

posicionamiento de los electrodos sobre un voluntario, 

en una sección de mediciones. 
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Fig. 1:Ubicación de los electrodos. 

En este caso se utilizo un pulsador manual para validar 

la letra o palabra seleccionada, esta validación en un 

caso real siempre dependerá de las características 

particulares de cada paciente, aunque se descarto casi 

totalmente la validación mediante soplido por el estrés 

que ocasionaba a los voluntarios.  

 

Como amplificador de las señales oculograficas se 

utilizó un módulo amplificador DA100B existente en la 

UAH  cuyas características se ven en la tabla 1.  

  

 
Ganancia 50, 200, 1000, 5000 

Filtros Pasa Bajos 10 Hz, 300 Hz, 5000 Hz 

Filtro Pasa Altos DC, 0.05 Hz 

Tensión de ruido (0.05-10Hz) 0.11 µV (rms) 

Impedancia de entrada 2 MΩ (diferencial) 

CRM 90 dB (mínimo) 

Tensiones de referencia -10 +10 ajustable @ 20 mA 

(máx.) 

Rango de tensión de entrada 

de acuerdo a la ganancia 
±200mV, ±50 mV, ±10 mV, ±2 

mV 

 
Tabla 1.  Características del Adquisidor DA100B 

 

 
En todas las mediciones de tensiones realizadas se tuvo 

en cuenta la finalidad de usar las señales oculares para 

posicionar un cursor en una zona de la pantalla no para 

activar algún comando, al ser la señal EOG una 

indicación de la posición de los ojos relativa a la cabeza, 

(como se vio en la introducción) al mover la cabeza 

manteniendo la mirada fija en un punto, también 

provoca variaciones de estos potenciales, por lo que 

mantener la cabeza inmóvil fue prioritario al realizar 

estas primeras  experiencias y por lo tanto se utilizo una 

mentonera. 

 

 

3.  Descripción del Sistema 
 

 

La Fig. 2 corresponde a una medición de EOG 

horizontal (o sea con los electrodos puestos en las 

sienes) y muestra un nivel de tensión de 7 mV 

aproximadamente (el signo depende del lado en que se 

colocó el electrodo positivo y no influye en el análisis 

que aquí se desarrollará). Las variaciones de tensión 

positiva y negativa fue obtenida dirigiendo la mirada a 

la izquierda y a la derecha respectivamente. 

 

 
 

Fig. 2. Variación de tensión debida a movimiento horizontal de los 

ojos 

 

La Fig. 3 muestra otra medición tomada en las mismas 

condiciones que la Fig. 2. Esta se realizó con los ojos 

del voluntario ubicados a 40 centímetros (una distancia 

considerada excesiva para los casos  habituales  pero 

muy útil al ser tomada como distancia extrema) del 

monitor sobre la pantalla se colocaron 9 letras cubriendo 

una distancia de aproximadamente 28 centímetros, 

dando una separación entre ellos de aproximadamente 3 

centímetros (4,3° de desviación), se ve en la figura la 

perfecta diferenciación entre las tensiones obtenidas de 

acuerdo a la letra observada, esto permitió en primera 

instancia realizar un teclado de 5 x 6 posiciones, lo que 

permitió utilizar 22 letras y lugar para cinco palabras de 

predicción , espacio, acción  y enter , con lo cual en una 

superficie de 20x18 cm aproximadamente, contando con 

una separación  3,15 cm, con una consecuente 

desviación minina de 4,5 grados,   permitió una clara 

separación eléctrica de los puntos observados.- 

 

 

 
 

Fig. 3. Variación de tensión para 9 posiciones 

 

 

Basado en estas mediciones, se decidió desarrollar un 

dispositivo que trabajará en conjunto con un teclado 

virtual que aparecerá en la pantalla del ordenador 

(Figura 4)  en el cual los extremos son  zona de 

comienzo o puntos de calibración similar al usado en 

algunos de los trabajos descriptos por Barea [4]. 
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Las mediciones realizadas como se menciono  han 

permitido identificar un número de 6x5 sectores en la 

pantalla sin inconvenientes dignos de mención.,  

mediante el desplazamiento del ojo al  observar un 

nuevo sector en la pantalla, el cursor seguirá este 

movimiento debido a las variaciones de las señales de 

EOG.  

 

Una vez que el usuario ve que el cursor se posiciona 

sobre el sector deseado, lo validará mediante una acción 

controlada a definir. 

 

Mediante un clickeo en la opción “ACCION” el sistema 

cambia de pantalla a una nueva de ordenes la cual se 

observa en  la  figura 5, y  que funciona de manera 

similar a la anterior.- 

 

En caso que el usuario sienta cansancio o por cualquier 

razón  mire fuera de la pantalla, el sistema “verá” una 

variación de posición excesiva,  naturalmente superior a  

los límites de la calibración y entonces  conmutará a un 

estado de stand-by.  

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Matriz de 6x5 

 

 

 
 

Fig. 5. Acciones Adicionales 

 

Es evidente que este proceso de escritura es 

extremadamente lento, por lo cual se hace imperativo el 

uso de algún algoritmo de predicción que le ofrezcan al 

usuario una cantidad de palabras posibles antes de que 

este deba escribir totalmente la palabra. Este programa 

ofrecerá esa opción en la sexta columna, teniendo como 

base  trabajos anteriormente desarrollados[5], las 

palabras de esta columna  también son  accedidas como 

si se tratara de una letra más.  

 

En esta columna, y de acuerdo a las letras que haya 

seleccionado previamente el usuario, su modalidad de 

escritura y a las características o atributos de las 

palabras previas en la oración (articulo-sustantivo-

verbo, singular-plural, masculino-femenino etc) [6], se 

propone un conjunto de 5 palabras que podrán ser 

seleccionadas.  

 

Para realizar este proceso de predicción, se utilizaron 

como base mas de 100.000 palabras de los siguientes 

textos Biblia 1 (Antiguo Testamento ), Biblia 2 (Nuevo 

Testamento ), Código 1 (Código Civil Argentino) y 

Código 2 (Código Penal Argentino) a cada una de ellas 

se les asigno atributos propios (articulo-sustantivo-etc ), 

las que serán utilizadas en el proceso de predicción, 

aunque el propio programa permite realizar también  

una restricción en la cantidad de palabras creando un 

diccionario dinámico sobre la base de las palabras mas 

usadas por el paciente.- 

 

4.  Conclusiones 
 

De los resultados de estas primeras experiencias se 

pueden obtener las siguientes conclusiones: 
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1. Las señales de EOG pueden ser perfectamente 

diferenciadas, amplificadas y utilizadas en el 

sistema 

2. Se observo que presentan grandes variaciones en 

el corto plazo lo que debe ser tenido muy en 

cuenta para las calibraciones en el equipo. 

3. La complementación con el sistema predictor de 

palabras permitirá un ahorro notable de 

selecciones. 

 

5.  Acciones Futuras 
 

Una ves concretado el sistema de escritura de textos se 

prevé incorporar un sistema tipo  “ Tex - to – Speech “ a 

fin de que el usuario pueda escuchar lo escrito si lo 

considera conveniente.  
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Resumo 
Uma das formas primárias de tratamento da perda 

auditiva é a seleção e a adaptação de uma prótese 

auditiva. A prótese auditiva é um sistema eletrônico 

miniaturizado que capta e amplifica todos os sons do 

meio ambiente. A limitação de tais próteses está no fato 

delas amplificarem indiscriminadamente todos esses 

sinais ambientes. [1] 

A proposta do projeto da Prótese Auditiva Inteligente 

(PAI) é permitir a seleção espacial da fonte sonora que o 

portador de deficiência auditiva deseja escutar e, em 

conseqüência, a rejeição dos sinais sonoros 

interferentes. Para ilustrar a viabilidade desta proposta, 

apresenta-se um estudo verificando a distância mínima 

que a fonte sonora deva estar da PAI e também a 

freqüência máxima que a PAI consegue processar. 

 

1. Introdução 
Uma das formas primárias de tratamento da perda 

auditiva é a seleção e adaptação de uma prótese 

auditiva, que fornecerá justamente a possibilidade de o 

indivíduo receber estimulação auditiva pela 

amplificação sonora. A rápida seleção e adaptação da 

prótese são, portanto, essenciais dentro do processo de 

habilitação e reabilitação do deficiente auditivo, já que 

diminui a possibilidade de deterioração das estruturas 

auditivas centrais. 

A prótese auditiva é construída em condições acústicas 

ideais, respeitando normas e padrões internacionais. 

Tem apenas a função de ajudar as pessoas com 

diminuição da audição a ouvirem melhor, mas não lhes 

restitui a audição normal. Ela é indicada nos casos de 

deficiências auditivas não tratáveis por medicamentosa 

e/ou cirurgicamente, sejam de grau leve ou profundo. 

Quando selecionada e adaptada adequadamente a cada 

caso, proporciona ao usuário uma grande ajuda na 

audição, viabilizando uma melhor comunicação. [1] 

Sobre a viabilidade física da PAI, é desejável que esta 

prótese inteligente tenha um tamanho reduzido para 

permitir sua incorporação em objetos de uso cotidiano, 

como um par de óculos, uma caneta, ou ainda, um colar. 

Para tanto, sua construção deve empregar um arranjo de 

microfones de tamanho reduzido.  

As principais limitações físicas da PAI são a 

modelagem das frentes de onda e a especificação da 

faixa de freqüência a ser processada. Assim sendo, fez-

se um estudo geral para se encontrar a relação entre a 

distância dos microfones e o tipo de frente de onda 

(planar ou circular) que incidirá sobre o arranjo. Neste 

estudo analisou-se a dimensão de microfones comerciais 

de alta qualidade para verificar se os mesmos 

atenderiam às restrições dimensionais para se trabalhar 

com frentes de onda planas.  Durante este estudo ficou 

claro a viabilidade, exigindo apenas que o falante esteja 

a uma distância superior a 40 cm. No caso de estudo da 

limitação de freqüência é apresentada uma fórmula para 

cálculo da freqüência máxima que o arranjo pode 

processar. Neste segundo estudo, empregando os 

microfones já citados, o limite de freqüência foi 

calculado em 4,473 kHz, bem acima dos 2,0 kHz que 

usualmente é considerado como limite de freqüência em 

conversações cotidianas. 

Durante o estudo das frentes de ondas foi empregado o 

método Atraso e Soma (do inglês, DS) [2] [3], pois os 

outros métodos apresentavam um comportamento não 

contínuo devido a erros de aproximação. Neste estudo 

foram geradas tabelas e gráficos mostrando o erro 

relativo que se comete variando a distância da fonte 

sonora. A distância usada como base é a distância entre 

dois microfones consecutivos. 

A PAI é na verdade um arranjo de microfones com um 

processamento nas saídas. Este arranjo de microfones 

pode ter qualquer forma geométrica e possui diversas 

vantagens que são: ganho de sinal, rejeição de 

interferência, diversidade espacial e eficiência de 

potência.  O ganho de sinal é dado pela combinação dos 

diversos ganhos obtidos em cada microfone. A rejeição 

de sinal é possível devido a conformação do feixe de 

antenas (beamforming, do inglês) que possibilita inserir 

um zero em qualquer direção, inibindo assim a 

interferência. A diversidade espacial é a possibilidade 

de realizar a multiplicidade de acesso por divisão no 

espaço (SDMA, do inglês).  A eficiência de potência é 

realizada conformando os feixes numa única direção 

possibilitando que se atinja uma distância maior. 

No presente artigo foi considerado um arranjo de 

microfones linear e uniforme (ULA, do inglês) na 

estimação da direção de chegado (DOA, do inglês) de 

sinais emitidos por fontes sonoras. As fontes de sinais 

foram caracterizadas por diferentes ângulos de chegada.  

Para o cálculo do erro causado pela modelagem de 

frentes de ondas planas em frentes circulares foi 

empregado o método DS.  

A principal contribuição deste trabalho é mostrar que 

com materiais comerciais é possível se construir uma 

prótese auditiva inteligente. O artigo está dividido em 5 

seções. Na seção 2 são feitas duas descrições, uma para 
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              (3) )()()( ,,11,, tNSAtX NMNMNM += θ  

frente de onda plana e outra para frente de onda circular. 

Em ambas descrições é feita a modelagem dos sinais na 

saída do arranjo. Na seção 3 é descrita uma solução 

proposta para o caso de frentes de ondas planas. 

Resultados e comentários de simulações feitas avaliando 

o erro de modelagem são apresentados na seção 4. Na 

seção 5 é mostrado um estudo de caso das informações 

obtidas na seção 4. Na seção 6 são feitas conclusões 

sobre o emprego de materiais comerciais na elaboração 

da PAI. 

 

2. Modelagem do Problema 
São apresentadas duas modelagens para o problema. A 

primeira considerando as frentes de ondas como sendo 

planas e a segunda como sendo circulares.  
 
2.1. Modelagem para Frentes de Ondas 

Planas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num arranjo de antenas, os sinais captados pelas 

mesmas em um dado instante de tempo t são ordenados 

na forma [ ])(...)()( 110 txtxtx M − , com M 

sendo a quantidade de microfones (c.f., Figura 1).  

Dispondo de tais sinais, o interesse neste trabalho está 

na obtenção de um sinal sonoro de melhor qualidade 

rejeitando os sinais das outras direções. De forma 

genérica, os sinais são caracterizados a partir da direção 

de chegada, dada pelo ângulo θ  que este forma com a 

perpendicular do arranjo. Considera-se que a fonte de 

sinais esteja a uma distância grande o suficiente de 

forma que as frentes de ondas incidentes possam ser 

consideras planas quando comparadas com o tamanho 

do arranjo de microfones. 

A incidência do sinal em cada microfone do arranjo 

acontece com um atraso suposto fixo. Por esta razão 

pode-se representar este sinal tomando como base os 

atrasos de tempo que são traduzidos em atraso de fase 

com a equação apresentada a seguir onde se vê a relação 

entre DOA: 

 

 

Da eq. (1), tem-se que d é a distância entre duas antenas 

consecutivas, θ  é a DOA e λ  é o comprimento de 

onda do sinal incidente. Chega-se então a seguinte 

equação: 

 

 

 

 

 

 

 

A eq. (2) pode ainda ser representada na seguinte forma: 

 

 

com NMX ,  sendo o vetor representando as N amostras 

de sinais captadas pelas M antenas do arranjo, 

)(1, θMA é o vetor de atrasos referente a cada direção 

de chegada (θ ), NS ,1  é o sinal que foi emitido pelo 

usuário e NMN ,  é o ruído gaussiano inerente ao meio. 

 

2.2. Modelagem para Frentes de Ondas 
Circulares 

Usualmente os trabalhos com arranjos de sensores 

consideram que a fonte de sinal está afastada o 

suficiente para permitir considerar plana a frente de 

onda incidente no arranjo. Entretanto, existem situações 

onde o emissor está próximo e por isso o modelo de 

frente plana passa a não funcionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Representação do arranjo e sinal para frentes circulares 

 

Observando a fig 2, verifica-se que a localização da 

fonte de sinal é definida a partir de sua posição (x,y) em 

relação ao primeiro sensor do arranjo. Verifica-se que o 

ângulo de chegada é diferente para cada elemento do 

arranjo. Agora de forma contrária ao item 2.1, o vetor 

diretor não varia de forma linear. 

Na fig. 3, define-se o raio kr  como sendo a distância 

entre o sensor k do arranjo e o emissor e o ângulo kθ  

como sendo a direção de chegada. O sensor consecutivo  

θ 

Sinal que chega 

xM-1(t) 

x2(t) 

x1(t) 

x0(t) 
  d 

Microfone 2 

Microfone 1 

Microfone 0 

Microfone M-1 

Fig. 1. Representação do arranjo e sinal para frentes planas. 
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k+1 possui um raio 1+kr  e direção de chegada 1+kθ . As 

distâncias entre elementos do arranjo e os emissores são 

denominadas raios, pois as frentes de ondas são 

circulares e as distâncias são os raios destas 

circunferências que se expandem até chegar a todos os 

elementos do arranjo. 

Observando a fig. 3, pode-se deduzir as seguintes 

equações usando geometria básica: 

( )22
kdyxrk ++=  

 

Especificamente, para k = 0, tem-se: 

22

0 yxr +=  

Observa-se na fig. 3 que o sinal chegará primeiro ao 

sensor k e depois ao sensor k+1, por esta razão, que o 

sinal percorre uma distância maior que é dada por: 

011 rrkk −=∆ ++  

O atraso de tempo é dado por: 

v
t k

k

1

1

+

+

∆
=  

Assim, a defasagem entre o sinal recebido pelo sensor 

de referência 0 e o sensor k+1  é definida como sendo: 

111

2
+++

⋅
=⋅= kkk t

v
t

λ

π
ωϕ  

Logo, tem-se: 

λ

π
ϕ 1

1

2 +

+

∆⋅
= k

k  

De forma similar, ao caso das frentes de ondas planas, 

pode-se representar o sistema da fig. 2 na forma 

matricial abaixo:  

 

 

 

 

 

 

O vetor [ ]T

M txtxtx )(...)()( 110 −  traz as saídas 

dos sensores e estas saída podem ser representadas na 

forma acima, sendo o vetor 

[ ]TMjj Mee 11 )1(...1 −−−− ϕϕ
, o vetor de atrasos, e o 

vetor [ ]T

M tntntn )(...)()( 110 − , o vetor de 

ruídos. 

Lembrando que o vetor de atrasos possui duas variáveis 

independentes e a busca deve ser feita no 
2ℜ . 

 

2.3. Teorema da Amostragem na Versão 
Espacial 

 

A defasagem 
ϕ

 deve ser menor que 180º, como 

mostrado na eq. (2.8), caso contrário haveria múltiplas 

soluções θ  para um mesmo 
ϕ

.  

 

 

 

Substituindo eq. (2.5) na eq. (2.8), resulta em: 

 

 

 

 

O pior caso da eq. (2.9) é quando 1sen =θ , pois sendo 

d menor para este caso, será também menor para 

qualquer outro valor de θ . 

 

Desta forma, considerando o pior caso, tem-se que: 

 

 

 

A eq. (13) é a versão espacial do teorema da 

amostragem e deve ser obedecida sob pena de se 

observar sinais em várias direções, quando na verdade 

existe apenas um. Efeito similar ao que ocorre no caso 

de se trabalhar com freqüência de amostragem abaixo 

da necessária. 

 

3. Método para Estimação de DOA 
Este é o mais simples dos métodos para estimação de 

DOA. DS [2] [3], do inglês atraso e soma, possui este 

nome, pois neste método se atrasam os sinais das 

antenas de tal forma que sua soma seja construtiva para 

uma dada direção. 

A saída do arranjo de antenas é dada pela soma 

ponderada dos sinais de cada antena. Os elementos do 

vetor de pesos w  empregados nesta soma são números 

complexos, o que permite alterar a fase do sinal 

recebido por cada antena. Nesta equação 
+

w é o 

conjugado transposto do vetor w . 

 

 

 

 

(14) 

Fig. 3.  Representação das distâncias e ângulos para 

um sensor k do arranjo. 
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(16) [ ]{ } wRwtxwEP xxDS
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A potência de saída do arranjo considerado: 

  

 

Expandindo )(ty  obtém-se: 

  

 

Na eq. (16) Rxx é  a matriz de autocorrelação de x(t).  

A potência na direção (θ ) será máxima quando o vetor 

de pesos for igual a )(θA . Entretanto, na busca da 

DOA, deve-se variar θ  no intervalo [-π/2, π/2] de 

modo a ser determinado o valor máximo. Além disso, 

verificando a eq. (3) percebe-se que para encontrar o 

vetor de pesos )(θA  é necessário primeiro estimar ϕ  

a partir da eq. (1). PDS será máximo quando w  for igual 

ao vetor )(θA  do sinal recebido. Deve-se notar que 

para poder encontrar todos os w  possíveis, é necessário 

se conhecer λ como observado na eq. (1). 

 

4. Simulações 
A simulações apresentadas se baseiam no modelo da 

fig. 3 com faixas de valores de kr  e kθ  do sensor k. 

Para calculo do erro será feita diferença entre o valor 

real para gerar a frente de onda circular e o valor 

estimado no sensor k empregando o método DS. Esta 

simulação será feita para o caso de um arranjo com doze 

sensores e não haverá nenhum ruído. 

Na fig. 4, o cálculo dos erros foram feitos considerando 

o primeiro sensor do arranjo como referência, variando 

kr  de 1 até 120 vezes o valor de d, que é a distância 

entre dois sensores consecutivos, e kθ  de -90º até 90º e 

gerando as frentes de ondas circulares de acordo com o 

modelo apresentado no item 2.2 deste artigo.   

Na fig. 5, tem-se um gráfico para kr  de 1 até 20 vezes, 

desta forma é possível se ver a região com maior erro 

mais próximo. Na fig. 6, tem-se a superfície de erro 

gerada variando  kr  de 1 até 120 vezes e kθ  de -90º até 

90º. 

Para geração dos gráficos de erro do modelo de frentes 

de ondas planas foi empregado o método DS explicado 

na seção 3. Os erros foram calculados verificando a 

estimação feita pelo método citado e o valor real. 

Nas fig. 7, 8 e 9, mudou-se a referência do cálculo do 

erro, ao invés de ser o sensor 0 passa a ser o centro do 

arranjo de sensores. Desta forma, tem-se o gráfico do 

erro sendo simétrico. 

Comparando a fig. 5 e 8, verifica-se que a região de erro 

com limite de 20º chega até kr  igual a 16d na fig. 5, 

enquanto que na fig. 8 chega até kr  igual a 8d.  

 

 

Fig. 4.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤120  e kθ
 

com referência no microfone 0. 

 

 

Fig. 5.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤20  e kθ
 

com referência no microfone 0. 

 

 

Fig. 6.  Gráfico do erro versus kr e kθ
 com referência 

no microfone 0. 
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Fig. 7.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤120  e kθ
 

com referência no centro do arranjo. 

 

 

Fig. 8.  Curva de nível do erro versus 1≤ kr ≤20  e kθ
 

com referência no centro do arranjo. 

 

 

 

Fig. 9.  Gráfico do erro versus kr e kθ
 com referência 

no centro do arranjo. 

 

É possível construir a seguinte tabela a relativa ao erro 

máximo versus a distância relativa kr . 

Erro médio Desvio padrão kr  

102,5360º 35,9820º 1 

59,0292º 55,6691º 3 

14,0646º 23,7100º 5 

6,7444º 5,5053º 8 

4,7579º 3,3289º 10 

3,9174º 3,6594º 12 

0,7129º 0,4379º 15 

0,4494º 0,2240º 20 

0,3045º 0,1525º 25 

0,2067º 0,1006º 30 

0,1247º 0,0725º 40 

0,0730º 0,0445º 50 

0,0596º 0,0492º 60 

0,0404º 0,0492º 70 

0º 0º 80 

 

 

Os valores acima são importantes para implementação 

de aplicações, onde é preciso saber se a frente de onda 

pode ser considerada plana. 

 

5. Estudo de caso 
Um fator importante que limita a viabilidade da PAI é a 

dimensão dos seus microfones, pois isto influencia 

diretamente no espaçamento entre microfones 

consecutivos que é representada pela distância d da fig.  

1. 

A distância d está relacionada tanto com o tipo de frente 

de onda incidente se será plana ou circular como com a 

freqüência máxima audível pelo arranjo. A seguir será 

mostrado um exemplo de cálculo da viabilidade física 

da PAI utilizando um microfone comercial. 

Considerando, por exemplo, que serão empregados doze 

microfones da marca AKG modelo C 414B – XLS de 

dimensões 50 mm de frente, 38 mm de largura e 160 

mm de altura.  Na tab. 1 tem-se os valores dos erros 

médios e desvios padrões para consideração de uma 

frente circular como plana. Então, utilizando esta tabela 

é possível verificar o erro que será cometido e a partir 

de que distância é possível se ter um erro aceitável de 

estimação.  

Pelas dimensões do microfone é conveniente fazer o 

arranjo de microfones enfileirado-os a uma distância d 

entre microfones consecutivos de 38 mm, ou seja, 3,8 

cm. Substituindo o valor de d na distância relativa é 

possível encontrar uma distância absoluta como 

apresentado na tab. 2. 

De acordo com a tab. 2, a distância absoluta para 

considerar a onda plana e ter um erro de 10º de 

estimação é entre 30 cm e 40 cm. Esta distância é 

equivalente a metade da distância de uma pessoa adulta 

com 1,75m com o braço esticado para frente. Logo, 

conclui-se que a prótese auditiva inteligente pode ser 

construída utilizando-se microfones comerciais 

Tabela  1.  Erro médio e desvio padrão do erro versus kr  
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considerando as frentes de ondas planas e ainda assim 

possuir um bom desempenho. 

 

Erro Médio + 
3Desvio 

Distância 
relativa (d) 

Distância 
absoluta 
(metros) 

138,518º d 0,038 

114,6983º 3d 0,114 

37,7746º 5d 0,19 

12,2497º 8d 0,304 

8,0868º 10d 0,38 

7,5768º 12d 0,456 

1,1508º 15d 0,57 

0,6734º 20d 0,76 

0,457º 25d 0,95 

0,3073º 30d 1,14 

0,1972º 40d 1,52 

0,1175º 50d 1,9 

0,1088º 60d 2,28 

0,0896º 70d 2,66 

0º 80d 3,04 

0º 90d 3,42 

0º 100d 3,8 

0º 110d 4,18 

0º 120d 4,56 

Tabela 2. Erro da distância absoluta com microfone 

comercial. 

 

É importante salientar que é possível considerar a frente 

de onda plana, estimar a DOA numa busca 

unidimensional e em seguida utilizando a informação 

anterior realizar uma busca bidimensional bem mais 

restrita diminuindo assim gradativamente o erro 

estimação até zero. 

Um outro cálculo que precisa ser feito utilizando a 

distância d é a freqüência máxima detectável pelo 

arranjo. Isto se deve a limitação do teorema da 

amostragem descrito no item 2.3.  

Para microfone citado, pode-se calcular o valor de λ  

tal que 
2

λ
≤d .  

Assim, substituindo o valor de d, tem-se que 

038,0
2

≥
λ

, ou seja, m076,0≥λ .  

Considerando a velocidade do som de aproximadamente 

340 m/s, então tem-se que 076,0
340

≥
f

, ou seja, 

340076,0 ≤f , logo, 4473≤f Hz.  

Portanto, como a freqüência audível pelo ser humano é 

inferior a 4473Hz, então conclui-se que a freqüência 

máxima para utilização da PAI devido a distância entre 

os microfones é mais que suficiente. 

 

6. Conclusões 
Durante o presente artigo foi analisada a viabilidade da 

PAI em relação ao erro causado pelo tipo de frente de 

onda e também em relação a freqüência máxima de 

trabalho do arranjo. Em relação aos dois aspectos e 

aplicando microfones comerciais, conclui-se que a PAI 

é viável. 

De acordo com a tab. 2, percebe-se que quanto ao tipo 

de frente de onda é possível se construir uma PAI 

obtendo um bom desempenho na maioria das situações 

diárias de um portador de deficiência, já que a distância 

é de 30 a 40 cm para erro até 10º.  

Além disso, quanto à freqüência máxima do arranjo de 

microfones, de acordo com o cálculo utilizando o 

teorema da amostragem na versão espacial, conclui-se 

que a freqüência máxima é bem acima da utilizada, o 

que implica que neste aspecto a PAI também é viável.  
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Resumo  
Este trabalho propõe uma técnica para o 

reconhecimento de dois estados mentais relacionados às 

seguintes tarefas motoras: movimento dos dedos da mão 

esquerda (Tarefa E) e movimento dos dedos da mão 

direita (Tarefa D), a partir de sinais de EEG 

(Eletroencefalograma). O sistema implementado é 

baseado em etapas de filtragem do sinal, incluindo 

filtragem temporal e espacial e etapas de extração de 

características que buscam diminuir sua 

dimensionalidade. Ditas técnicas são capazes de isolar 

características atribuídas a neuro-mecanismos de 

entrada reconhecidamente ligados ao tipo de estado 

mental a ser detectado. Esses mecanismos, conhecidos 

como ERD (Event-Related Desynchronization ou 

Dessincronização relacionada a Eventos) e BP 

(Potencial de Bereitschafts) foram então processados de 

forma a atuarem de maneira cooperativa. A taxa de 

acertos final obtida foi superior a 85%, o que no atual 

estado da arte é um taxa de acertos satisfatória.   

 

1. Introdução 
Com o avanço tecnológico, a comunicação entre 

homens e máquinas vem se tornando cada vez mais 

intensa. Atualmente, diversos grupos de pesquisa em 

todo o mundo buscam desenvolver sistemas que 

reconheçam e interpretem sinais de comunicação 

gerados por um indivíduo, para então utilizá-los como 

sinal de controle em computadores, aplicando, para isto, 

diversas técnicas [1]. Entretanto, tais técnicas 

necessitam que o usuário transforme sua intenção em 

algum tipo de movimento muscular (cordas vocais, 

dedos, movimento dos olhos, etc). Este movimento é 

então decodificado por um sistema especialmente 

desenvolvido para este fim, para ser usado como sinal 

de controle.  

Contudo, pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA), tumores na Medula Espinhal, alguns tipos de 

Distrofia Muscular e outros tipos de deficiência, são 

incapazes de realizar praticamente qualquer atividade 

muscular voluntária, mantendo somente a sua 

capacidade cognitiva. Como essas pessoas não podem 

utilizar os meios de comunicação usuais, elas não 

interagem com o ambiente externo e, portanto, podem 

passar a vida em um estado de completo isolamento. 

Nesses casos, os sinais de controle devem ser obtidos 

diretamente da fonte geradora de nossas vontades e 

emoções, ou seja, o cérebro. 

A medição da atividade elétrica do cérebro tornou-se 

possível com o desenvolvimento da tecnologia de 

captura de sinais cerebrais. E, com o barateamento dos 

equipamentos envolvidos, novas perspectivas e desafios 

surgiram, como, por exemplo, as Interfaces Cérebro-

Computador  (ICC), que é escopo deste trabalho. 

Recentemente, grupos de pesquisas de todo o mundo 

têm buscado meios para a utilização dos sinais cerebrais 

como forma de comunicação. Contudo, o cérebro é um 

grande desafio, devido principalmente à sua função 

coordenadora do corpo humano e à grande quantidade 

de sinais envolvidos. Dentre os possíveis métodos de 

extração de sinais cerebrais, o Eletroencefalograma 

(EEG) é o que vem sendo utilizado em maior escala e é 

também o mais promissor. 

De todas estas técnicas serem utilizadas para se 

monitorar a atividade cerebral, somente o EEG, que 

pode ser facilmente adquirido e processado de uma 

forma mais barata, parece fornecer a possibilidade 

prática de um canal de comunicação e controle. Apesar 

da sua baixa resolução espacial, o reconhecimento de 

atividades cerebrais específicas pode ser melhorado 

utilizando algoritmos projetados para este fim. As 

flutuações de potencias sobre o escalpo, que refletem a 

atividade elétrica do cérebro, são adquiridas utilizando-

se pequenos eletrodos metálicos. Normalmente, os 

eletrodos são localizados em posições específicas, de 

acordo com o sistema internacional de localização de 

eletrodos 10-20 (vide Figura 1). 

 

 
Fig.1. Eletrodos no Sistema Internacional 10-20. 
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3. Características do Sinal de EEG 
As sucessivas camadas existentes entre o cérebro e o 

escalpo atenuam fortemente a amplitude do sinal 

cerebral. Sabe-se que a intensidade das ondas cerebrais 

gravadas sobre a superfície do cérebro possui amplitude 

de aproximadamente 10 mV, enquanto que o sinal 

adquirido sobre o escalpo possui uma amplitude 

máxima de 100 µV. Tanto a amplitude quanto a 

freqüência do sinal EEG é altamente dependente do 

grau de atividade cerebral do córtex. Desta forma, a 

amplitude do sinal gravado sobre o escalpo pode variar 

entre 10 e 100 µV e a freqüência pode variar entre 0,5 e 

100 Hz . 

O EEG pode ser caracterizado como uma série temporal 

medida em um sistema dinâmico que representa a 

atividade cerebral. Neste caso, a maioria das técnicas de 

processamento de sinais aplicada em ICC assume a 

estacionariedade do conjunto de dados. Diversos 

trabalhos analisam a estacionariedade do sinal EEG, 

onde é demonstrado que o sinal pode ser considerado 

estacionário em curtos períodos de tempo [2]. No 

entanto, o tamanho do período de tempo em que o sinal 

pode ser considerado estacionário é altamente 

dependente da quantidade de dados utilizados para o 

estudo, do tipo de análise que está sendo realizada e as 

medidas que caracterizam os dados. Com isto, são 

encontrados trabalhos que demonstram que o EEG pode 

ser considerado estacionário desde alguns segundos até 

minutos. Assim, uma vez que a gravação de EEG 

utilizada este trabalho possui épocas com duração de 0,5 

segundo e, de acordo com o estudo desenvolvido em [3] 

e [4], o sinal a ser processado neste trabalho poderá ser 

considerado WSS. A consideração anterior é 

importantíssima, pois grande parte das técnicas de 

processamento digital de sinais e de reconhecimento de 

padrões só podem ser aplicadas para sinais 

estacionários.  

As propriedades do EEG que discriminam as funções 

cerebrais, e que são usadas como um mecanismo de 

entrada para uma ICC, podem ser categorizadas nos 

seguintes grupos, listados s seguir. 

 
3.1. Atividade Rítmica Cerebral 

As principais faixas de freqüência usadas no EEG são 

apresentadas a seguir (para descrição mais aprofundada 

consultar [5]). 

 

Ritmo Freqüência (Hz) 

Delta (δ) 0.1 a 4 

Teta (θ) 4 a 8 

Alfa (α) 8 a 13 

Mu (µ) 10 a 12 

Beta (β) 14 a 30 

Tabela 1. Ritmos de freqüência no EEG. 

 

3.2. Potenciais Relacionados a Eventos  
Potencial Relacionado a Evento (ERP - Event-Related 

Potential) é a mudança de potencial 

eletroencefalográfico em resposta a um evento 

particular (estímulo) [6]. Normalmente, a gravação do 

EEG é feita referenciando-se o tempo ao estímulo, ou 

seja, é definida uma época que começa a ser gravada 

antes e termina após o estímulo. Por exemplo, a 

gravação da época pode começar 100 ms antes do 

estímulo e finalizar 500 ms após. Dentro desta época 

existem variações na voltagem que são especificamente 

relacionadas à resposta ao estímulo. São essas variações 

que constituem o ERP. 

 

3.3. Desincronização Relacionada a Eventos  
A sincronia da população de neurônios pode aumentar 

ou diminuir em resposta a um estímulo. Normalmente, 

quando uma população neuronal encontra-se em um 

estado de não ativação, os neurônios começam a 

trabalhar em uma espécie de sincronia [7]. Quando o 

conjunto é ativado por um estímulo, o ritmo 

sincronizado é suprimido, gerando uma 

dessincronização. A Dessincronização Relacionada a 

Eventos (ERD – Event-Related Desynchronization) 

pode ser entendida como uma atenuação na amplitude 

de um ritmo específico no EEG. Já a Sincronização 

Relacionada a Eventos (ERS – Event - Related 

Synchronization) é um aumento na amplitude de um 

ritmo específico no EEG [7]. 

Para medir a ERD/ERS, Pfurtscheller e Lopes da Silva 

[7] descrevem o método clássico com os seguintes 

passos: 

• Filtragem passa-banda sobre a faixa de freqüência 

desejada para todas as épocas relacionadas a 

eventos; 

• Obtenção das amostras de energia, elevando as 

amostras do sinal ao quadrado; 

• Cálculo da média das épocas; 

• Cálculo da média móvel exponencial sobre 

amostras no tempo para suavização do sinal 

apresentado no gráfico e redução da variabilidade. 

 

4. A Escolha do Banco de Dados 
O estudo desenvolvido neste trabalho é baseado na 

Competição Internacional de ICC que ocorreu durante o 

ano de 2003 (Brain Computer Interface Competition - 

2003) [8]. Nesta competição, diversos grupos de 

pesquisa de todo o mundo participaram com o intuito de 

comparar resultados e técnicas de reconhecimento de 

padrões, aplicados em banco de dados disponibilizados 

pelos organizadores. Devido à diversidade de 

abordagens existentes, cada grupo propôs seu próprio 

conjunto de dados, os quais foram baseados em várias 

características do sinal EEG, tais como a auto-regulação 

de potenciais corticais lentos (SCPs), auto regulação do 

ritmo Mu e/ou ritmo Beta-Central, o Paradigma P300 e 

a Imaginação Motora [8].  

Cada conjunto de dados consiste em um número de 

tentativas de atividade espontânea de EEG, uma parte 

rotulada (dados de treinamento) e outra parte sem rótulo 

(conjunto de testes), e o objetivo é classificar 
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corretamente os dados. O classificador foi treinado 

usando o conjunto de treinamento que maximiza a 

medida de desempenho para as classificações corretas 

no conjunto de teste. Os participantes da competição 

puderam escolher o conjunto de dados e o paradigma 

subseqüente que mais se aproximasse da sua linha de 

pesquisa. Levando-se em consideração as características 

de cada um dos conjuntos de dados, foi escolhido o 

banco de dados da Universidade de Berlim para ser 

usado neste estudo [8].  

O conjunto de dados utilizado consiste em 316 épocas 

para treinamento e 100 épocas para teste. Cada época 

foi gravada com 28 canais, de acordo com o Sistema 

Internacional 10-20. A duração de cada gravação é de 

500 milisegundos e é finalizado 130 ms antes da 

execução do movimento. Cada época do conjunto de 

treinamento foi rotulada de acordo com o movimento 

imaginado, onde o rótulo 0 (zero) foi dado para o 

movimento da mão esquerda e o rótulo 1 (um) foi dado 

para o movimento da mão direita. Considerando as 

características extraídas do conjunto de treino, deve ser 

realizada a classificação das 100 épocas do conjunto de 

teste. A taxa de acertos no conjunto de testes é a medida 

de desempenho adotada para este banco de dados, 

conforme os padrões definidos na Competição de 

Interfaces Cérebro Computador de 2003. O objetivo 

então é classificar a lateralidade do movimento do dedo 

de uma forma assíncrona, onde a imaginação é feita a 

qualquer tempo e à vontade do operador.  

 

5. A análise dos Paradigmas Empregados 

O paradigma utilizado é a imaginação do movimento do 

dedo da mão esquerda ou da mão direita, ou seja, é um 

caso dos Potenciais Relacionados a Movimentos (MRP 

– Movement Related Potential). O MRP é um tipo de 

potencial relacionado a eventos (ERP). Normalmente, 

ele aparece como resposta a um desejo cognitivo de 

realizar uma tarefa motora ou de se observar uma tarefa 

motora. Neste trabalho, abordou-se o MRP sob estas 

duas formas, no domínio do tempo e da freqüência. 

O Potencial de Bereitschafts (BereitschaftsPotential – 

BP) é a característica mais marcante do MRP no 

domínio do tempo. O BP é uma variação do nível CC, 

para um valor mais negativo, durante a realização da 

tarefa mental. O aumento da amplitude é conhecido 

como sincronização relacionada a eventos (Event-

Related Synchronization – ERS) e a diminuição da 

amplitude é conhecida como dessincronização 

relacionada a eventos (Event-Related Synchronization – 

ERD. A preparação de movimentos é tipicamente 

acompanhada por um ERD no Ritmo Mu (10-12Hz) e 

Beta Central (15-20Hz) e, após a realização do 

movimento, acontece um ERS. 

 

6. O Sistema Implementado 
Para a etapa de classificação, testes preliminares 

mostraram que era necessário o desenvolvimento de 

uma heurística [9], a fim de que os paradigmas BP e 

ERD fossem tratados sob diferentes metodologias, ao 

invés de se criar um único vetor de características e 

assim realizar sua classificação. Por isso, foi 

implementado um sistema em que os diferentes 

paradigmas são tratados sob diferentes técnicas (vide 

Figura 2).  

 

 
Fig. 2. Sistema implementado [9]. 

 

6.1 Extração de Características do ERD 
A primeira característica é derivada do ERD, que se 

manifesta como uma atenuação da amplitude do sinal de 

EEG nos Ritmos Mu e Beta Central. Em uma primeira 

etapa, é utilizado um filtro espacial chamado de CAR 

(do inglês, Common Average Reference)[10]. Após esta 

etapa, aplicamos um filtro temporal e um processo de 

decimação para obtermos um conjunto de dados mais 

reduzido. Entretanto, apesar de já termos reduzido a 

quantidade de dados através da decimação, faz-se 

necessário a diminuição da ordem espacial dos dados, 

que ainda é de dimensão 28. Para isto, é utilizada a 

técnica CSSD (do inglês, Common Spatial Subspace 

Decomposition), que realiza a projeção dos 28 canais 

em uma direção que é a mais discriminativa para a 

separação das classes [10]. Após a obtenção da projeção 

dos dados em duas direções, uma que é a mais 

discriminativa para a tarefa E e a outra que é mais 

discriminativa para a tarefa D, é calculado o espectro de 

freqüência do sinal projetado. A extração de 

características é utilizada para adequarmos o conjunto 

de dados para entrada no classificador. 

 

6.2 Filtragem Espacial/Temporal dos Dados 
A filtragem temporal implica na eliminação de faixas de 

freqüência indesejáveis para o sinal. Para o estudo do 

ERD, foi utilizado um filtro FIR Passa-banda. Após a 

realização de diversas simulações da melhor faixa de 

freqüência, concluiu-se que a banda de freqüência de 10 

a 33 Hz foi a que demonstrou melhores resultados para 

o conjunto de dados utilizado. É importante salientar 

que esta banda de freqüência engloba os ritmos Mu  

(10-12 Hz) e BETA (14-30 Hz), que são relacionados a 

atividades motoras. 

Observe que o EEG é o resultado da mistura de 

inúmeras fontes, espacialmente distribuídas no cérebro, 

atuando simultaneamente. Sabe-se que algumas destas 

fontes são relacionadas à tarefa mental e outras não. A 

denominação “filtragem espacial” diz respeito à 

eliminação de fontes não desejáveis para a classificação 

dos dados.  
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Para este estudo, optou-se por utilizar uma filtragem 

espacial simples e rápida. O CAR é uma técnica de 

filtragem espacial que realiza a subtração, amostra a 

amostra, da média dos sinais dos eletrodos em cada um 

dos canais obtidos, através de uma referência comum, 

normalmente a orelha. Podemos afirmar que o CAR 

funciona como uma espécie de Filtro Espacial Passa 

Alta, ou seja, ele acentua componentes com 

distribuições altamente localizadas. Por outro lado, as 

componentes que estão presentes na maioria dos 

eletrodos são eliminadas. 

Técnicas de Separação Cega de Fontes, ou BSS (do 

inglês, Blind Source Separation), podem ser utilizadas 

para obter as prováveis fontes da matriz S. No entanto, 

para a análise do ERP, é necessário um método que seja 

capaz de extrair as componentes em um contexto que 

maximize a discriminabilidade, ou seja, extrair as 

componentes que são relacionadas a uma condição das 

demais componentes. O método CSSD é então utilizado 

para solucionar o problema acima. Este é capaz de 

projetar os dados originais em dois espaços. Em um dos 

espaços, as características relacionadas à tarefa D são 

amplificadas, enquanto que as características 

relacionadas à tarefa E são reduzidas. No outro espaço, 

ocorre o contrário do descrito anteriormente. 

 

7. Testes e Resultados 
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos pelos 10 

grupos de pesquisa que alcançaram as melhores taxas de 

acerto [9], utilizando este banco de dados durante a 

competição, além do resultado obtido por este trabalho. 

Para os resultados obtidos empregou-se como 

classificador uma rede neural multicamadas com 

treinamento por algoritmo de retropropagação (4 

neurônios na camada oculta). Observe que para a taxa 

de acertos obtida, foi necessário a aplicação da 

heurística que avalia o resultado da classificação ERD e 

BP. Baseado nos seus reultados decide-se utilizando 

apenas uma delas (ERD) ou ambas (ERD+BP). 

Tabela 2. Comparação entre as taxas de acerto (%). 

 

 

 

 

8. Conclusões 
Os resultados demonstram que o algoritmo proposto é 

efetivo para a classificação. Observou-se que diversas 

variáveis da extração de características influenciam 

fortemente a taxa de acertos; dentre elas citam-se as 

seguintes (após a realização de dezenas de testes): 

• Freqüência de corte do filtro Passa Baixa do BP. 

• Freqüência de corte do filtro Passa Faixa do ERD. 

• Número de componentes do filtro espacial obtido 

com o CSSD. 

• Escolha das componentes da DFT a serem 

utilizadas para o classificador. 

• Componentes no primeiro e segundo intervalos a 

serem usadas no cálculo da média, utilizada no 

bloco do BP. 

A heurística utilizada durante a classificação elevou a 

taxa de acertos. Assim sendo, a realização da 

classificação baseada em dois paradigmas diferentes, 

tratando-os em certos momentos de maneira 

diferenciada, permitiu bons resultados. 
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Grupo Taxa  Características Classificador 

UFES 85,75 DFT e CSSD  MLP 

Tsinghua 84 CSSD e FDA MLP 

Toronto 81 188 características   Bayes. 

Lausanne 77 8 coeficientes PCA Fisher 

Taiwan 75 Sinal filtrado <5Hz  SVM 

Massachu

ssets 

75  decaimento ritmo β Linear 

Tübingen 73 3 coeficientes PCA  SVM 

Taiwan 73 Seleção via SVM  SVM 

Tübingen 71 ICA/PCA/genético  RBF- SVM 

Dublin 69 Fourier . LDA 

Tübingen 68 2  coeficientes  PCA  SVM Linear 
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Resumo 
Esse trabalho visa possibilitar pessoas que não possuem 

movimento nos membros superiores a utilizar o 

computador, possibilitando que deficientes físicos 

tenham acesso à inclusão digital, trazendo um benefício 

até então ausente na vida da maioria dessas pessoas. 

Os sinais elétricos utilizados para contração dos 

músculos dos olhos, os quais podem ser medidos como 

diferenças de potenciais, são adquiridos através de 

eletrodos ligados a face. Estes sinais, após tratamento e 

amplificação, são o combustível para o movimento nas 

coordenadas do plano cartesiano, para o controle do 

cursor do mouse no computador. 

Assim o trabalho se propõe a fazer o interfaceamento 

dos estímulos biofísicos com o computador, tratando-se 

então de um periférico de entrada de informação. 

Para o hardware envolvido utiliza-se circuitos 

integrados, como microcontroladores e amplificadores 

instrumentais, circuitos de filtros e circuitos de 

interfaceamento com o computador. 

 

1. Formulação 
 

 

a. Obtenção do sinal 
O sensoriamento dos olhos é feito por meio de eletrodos 

fixados a face do usuário que captam a diferença de 

potencial gerada pelo tensionamento dos músculos que 

envolvem o globo ocular. São utilizados cinco 

eletrodos, sendo um par para a captação do movimento 

horizontal dos olhos, um par para a captação do 

movimento vertical e um único eletrodo para a 

referência e realimentação do sistema, conforme 

apresentado na figura 1. 

 

 

 
Fig. 1. Esquema de posicionamento dos eletrodos. 

 

Levando em conta que o sinal captado pelos sensores é 

muito baixo, cerca de 20µV,  é necessário um estágio de 

pré-amplificação preciso do sinal[1]. Devido a essa 

necessidade, é necessária a utilização de amplificadores 

de instrumentação[2] que são altamente recomendáveis 

para a análise de pequenos estímulos elétricos 

provenientes do corpo humano. 

A análise de estímulos elétricos na engenharia 

biomédica é dividida em faixas de freqüências 

específicas de acordo com cada região do corpo 

estudada. Baseado no estudo de EOG (Eletro-

Oculograma), constatou-se que os músculos do globo 

ocular trabalham na faixa de freqüência desde o nível 

DC até 500 Hz, estando as freqüências importantes para 

o estudo na faixa até 1 Hz, portanto optou-se por utilizar 

vários filtros passivos[3][4], os quais são capazes de 

trabalhar em tão baixa amplitude, para a divisão 

desejada. 

Como em muitos circuitos eletrônicos, a existência do 

sinal proveniente da rede elétrica é um problema para o 

sistema, sendo necessária a eliminação desse através de 

filtros, que a cada estágio de amplificação estarão 

atuando no sinal e separando o sinal desejado dos ruídos 

provenientes do ambiente e suas harmônicas. 

Neste ponto se faz um ganho ajustável por meio de um 

amplificador com um potenciômetro, para que se possa 

regular o circuito para diferentes usuários, 

possibilitando assim, o fácil ajuste do circuito sem a 

necessidade de conhecimentos teóricos do projeto, 

utilizando-se para isso de um procedimento de 

calibração padrão. 
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b. Análise 
Para a analise e interpretação dos sinais se faz uso de 

um microcontrolador de 8 bits que possui um conversor 

A/D interno. A entrada deste conversor analógico-

digital é limitada pela tensão de alimentação do 

microcontrolador, ou seja, pelo nível TTL (0 a 5 

V)[5][6]. E como o sinal possui variações positivas e 

negativas no domínio do tempo, é necessário fazer o 

deslocamento da referência desse sinal para 2,5 V. 

A partir do ponto onde se tem o sinal pronto para 

conversão, o controle é passado ao firmware. No loop 

principal o código verifica se deve realizar o movimento 

do cursor em uma das direções possíveis, conforme 

apresentado na figura 2. Ele fica constantemente 

realizando a leitura das entradas, através de conversões 

A/D, para tomar as devidas providências, sempre 

comparando o valor convertido com valores pré-

estabelecidos através de comparações do tipo maior e 

menor, na tentativa de identificar o inicio de um 

movimento. 
 

Loop Principal

Chama Sub-rotina APAGA_LED

Chama Sub-rotina “converte1”

CAD1_1 > DIR_INI
?

Chama Sub-rotina APAGA_LED

Chama Sub-rotina “converte2”

Vai para rotina DIR

CAD1_1 > ESQ_INI
?

Vai para rotina ESQ

CAD1_2 > CIMA_INI
?

Vai para rotina CIMA

CAD1_2 > BAIXO_INI
?

Vai para rotina BAIXO

S

S

S

S

N

N

N

N

 
Fig. 2. Fluxograma do Loop Principal. 

  

Realiza-se a seguinte seqüência: primeiro é realizada a 

conversão do canal analógico de movimento horizontal. 

Se o valor convertido for o inicio de um movimento 

para a direita ele vai para a rotina que analisa um 

movimento para a direita. Senão, ele verifica se o 

mesmo valor pode ser o inicio de um movimento para a 

esquerda e se for ele vai para a rotina que analisa um 

movimento para a esquerda. Senão ele realiza uma nova 

conversão só que agora no canal analógico do sinal 

vertical. Se este valor convertido for o inicio de um 

movimento para cima ele vai para a rotina referente a 

um movimento para cima. Senão, ele verifica se o 

mesmo valor pode ser o inicio de um movimento para 

baixo e se for ele vai para a rotina de analise deste 

movimento. Senão, ele volta para o início da rotina do 

Loop Principal. 

Em qualquer uma destas rotinas de analise de 

movimento (direita, esquerda, cima e baixo) o 

microcontrolador realiza uma seqüência de leituras dos 

sinais de entrada para realizar um movimento 

específico. Ou seja, ao entrar na rotina, ele já seta o Flag 

correspondente ao movimento e fica aguardando uma 

seqüência de sinais na entrada para parar o cursor do 

mouse. A única exceção é a rotina da direita que antes 

de setar o Flag correspondente, ela verifica se o sinal 

convertido é maior que o valor comparativo referente ao 

click. Se este valor convertido for maior que o esperado, 

o microcontrolador vai para a rotina de click. Senão o 

sinal é entendido como um sinal de movimento para a 

direita. 
 

c. Controle 
O controle do mouse foi baseado em um circuito de um 

mouse convencional que possuí como sensoriamento de 

movimento dois sensores: X e Y[7]. Estes sensores 

detectam a direção do movimento pela interrupção do 

feixe de luz incidente em cada um deles. Se o usuário 

movimentar o mouse na orientação do eixo das 

abscissas o feixe de luz incidente no sensor X será 

interrompido o equivalente a distância que o usuário 

movimentar o mouse. A velocidade que este feixe é 

interrompido corresponde à velocidade que o usuário 

movimenta o mouse também. O mesmo evento ocorre 

no eixo das ordenadas que é representado pelo sensor Y. 

A leitura destes dois sensores ou até mesmo a 

combinação deles é o que determina em que sentido e 

velocidade o cursor do mouse deve movimentar na tela 

do computador.  

Sendo assim, apenas é necessário o acoplamento das 

saídas do microcontrolador com as entradas dos 

sensores X e Y do mouse, a fim de se simular o 

controle. 
 

d. Teclado Virtual 
 

Desenvolveu-se um teclado virtual foi desenvolvido em 

Java[8][9][10][11], gratuito, sendo assim, não seria 

necessário pagar qualquer tipo de licença, 

economizando no custo final do projeto. Outro motivo 

que contribuiu pela utilização do Java foi pelo fato de 

ser livre de plataforma, podendo ser utilizado em 

máquinas Unix, Linux, Macintosh, entre outros sistemas 

operacionais. 

O layout do teclado virtual, conforme apresentado na 

figura 3, não possui a mesma disposição que o teclado 
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comum, uma vez que o teclado real possui um layout 

especial para ser digitado com as duas mãos ao mesmo 

tempo, e no teclado virtual só é possível a utilização do 

cursor do teclado, o equivalente a apenas um dedo 

humano. Constatou-se que o arranjo em ordem 

alfabética facilita a utilização, e foi constatado também 

que a posição das teclas, todas alinhadas no formato de 

matriz, aumentou em muito a velocidade de digitação 

bem como a facilidade no controle. 
 

 
Fig. 3. Layout do Teclado Virtual. 

 

Como auxílio ao uso do computador, o software 

desenvolvido acrescenta ao usuário um grande controle 

da máquina, pois, supre as necessidades de um teclado 

convencional e acrescenta modificações benéficas para 

a condição de deficiência física do usuário. O tamanho 

das teclas é suficientemente grande para serem 

acessadas sem dificuldades em um computador 

configurado na resolução 800x600. Também foram 

incorporadas funcionalidades que facilitam o uso do 

sistema operacional, tais como, “copy and paste, del, 

backspace, caps, shift”, gerando eventos ao sistema. 

Pensando em deficientes de fala, foi incorporado o 

recurso de fala do texto escrito no software, que apesar 

de não ser muito claro com a língua portuguesa já é um 

avanço neste sentido. 

 

2. Aplicação 
A seguir são descritos os gráficos dos sinais analógicos 

presentes no sistema, assim é possível identificar todas 

as etapas de filtros e amplificações, bem como o 

funcionamento prático dos componentes apresentados 

acima, além da razão da disposição física dos blocos. 

A figura 4 apresenta o gráfico da tensão pelo tempo do 

primeiro sinal possível de se medir, ou seja, após os dois 

amplificadores instrumentais, e também do sinal após 

um estágio de filtro ativo com ganho de 100 vezes e 

realimentação de malha e perna direita[1]. A 

necessidade da pré-amplificação vem da amplitude 

mínima do sinal, na ordem de alguns micro-volts. É 

possível observar nesta figura, primeiro sinal, que o 

sinal possui muito ruído externo, desta forma é quase 

que imperceptível o movimento dos olhos, se faz claro 

então a necessidade de mais estágios de tratamento. 
 

 
Fig. 4. Sinal elétrico do olho com e sem tratamento. 

 

Neste ponto já temos um sinal mais estável, porém com 

amplitude ainda baixa e algum ruído de rede, e como 

pode-se verificar na figura anterior, um pequeno sinal 

DC, ou seja, deslocamento em relação a origem. Este 

sinal então passa por uma série de estágios de filtros, 

amplificações e deslocamento até chegar à entrada do 

microcontrolador, o qual é apresentado na figura 5. 
 

 
Fig. 5. Sinal elétrico do olho na entrada do microcontrolador. 

 

Assim, chega-se ao sinal de entrada do 

microcontrolador, que será por este interpretado. Nota-

se que as características inicialmente desejadas, como 

ser livre de ruídos e máxima excursão do sinal possível, 

foram obtidas. 

Por se tratar de um projeto onde existe uma dependência 

das condições biológicas do usuário, é possível verificar 

a dificuldade em efetuar medidas exatas de precisão do 

sistema, pois durante todo o projeto percebeu-se que o 

estado emocional do usuário afeta diretamente o sinal 

obtido, dificultando sua análise, a qual é feita 

sistematicamente pelo microcontrolador.  

A concepção do projeto previu dificuldades inerentes do 

comportamento do individuo e as levou em 

consideração fazendo com que os movimentos do 

mouse fossem relativos, desta forma, o usuário mesmo 

que perca o controle do cursor do mouse por um 

instante de tempo, este pode retomá-lo e dar 

continuidade as suas tarefas, pois não existe um ponto 
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inicial, ou seja, a partir de um ponto qualquer da tela, 

outro ponto qualquer pode ser alcançado, não exigindo 

para isso qualquer tipo de reinício de sistema. 

Foi detectado que fontes eletro-magnéticas de sinais 

podem influenciar diretamente no funcionamento do 

sistema, pois para algumas freqüências os próprios 

meios de ligação, como fios e trilhas, podem funcionar 

como antenas, inserindo sinais de freqüência indesejada 

e alta amplitude em pontos aleatórios do circuito, desta 

forma não sendo possível sua eliminação. Porém, é 

sugerido como melhoria a este projeto a isolação do 

sistema por completo utilizando meios como uma gaiola 

de Faraday. Nesta implementação vale-se lembrar que o 

individuo também deve ser isolado, pois os eletrodos 

também se enquadram como antenas para estes sinais. 

 

3. Conclusão 
Inicialmente pensou-se apenas no controle do 

computador, porém, a aplicabilidade do projeto dá-se 

em diversas áreas, como no controle de uma cadeira de 

rodas, veículos de pequeno porte, processos industriais, 

o que levaria a inclusão no mercado de trabalho ainda 

mais a fundo.  

Concluindo, neste trabalho foram desafiados os 

conhecimentos teóricos e práticos, pois se partindo de 

uma idéia inicial obscura e utilizando métodos de 

pesquisa e testes preliminares, chegou-se a um estágio 

final, construindo-se desde a parte eletrônica com layout 

da placa de circuito impresso até mesmo a parte 

mecânica. Assim, apresenta-se como resultado final 

deste projeto não apenas um protótipo ou um projeto 

teórico apenas, mas um produto que pode ser entregue 

ao mercado e a comunidade carente da tão famosa 

inclusão digital. 
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Resumo 
Este artigo descreve o aperfeiçoamento da interface 

tradutora baseada em sintaxe do sistema Falibras, a qual 

exprime técnicas de processamento de linguagem 

natural, com uso da linguagem Prolog. Os analisadores 

léxico e sintático são mostrados na literatura citada, 

tendo o aperfeiçoamento avançado na análise de 

contexto. Também, apresenta-se a interface baseada em 

memória de tradução, permitindo que o tradutor possa 

considerar o domínio de conhecimento do texto inicial, 

do discurso e da pragmática das línguas envolvidas. O 

projeto Falibras é um sistema computacional tradutor 

do Português, falado (via um microfone) ou escrito, 

para Libras, na forma gestual, animada e em tempo real. 

 

1. Introdução 
Segundo dados do IBGE (IBGE-2000), cerca de 

5.790.000 brasileiros são portadores de deficiências 

auditivas, sendo que 166.400 são surdos. Estima-se que 

60% dos surdos conhecem a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), mas a comunicação com os ouvintes é difícil, 

uma vez que esses, não a conhecem. Isso dificulta a 

integração e o processo de aprendizagem dos surdos. 

Projetos de inclusão de portadores de deficiência, no 

caso dos surdos: Lei 10.172/2001 (Plano Nacional de 

Educação) e Lei 10.436/2002 (Reconhecimento de 

Libras como meio legal de comunicação e expressão), 

confirmam a urgência da melhoria da acessibilidade e 

da interface entre a escola e os surdos. 

O projeto Falibras
1
 foi concebido, inicialmente, como 

um sistema que, ao captar a fala no microfone, exibe, no 

monitor de um computador, a tradução do que foi dito, 

em Libras, na forma gestual e animada, em tempo real. 

Dessa forma, é um sistema interativo que busca auxiliar 

a comunicação entre ouvintes e surdos, com aplicações 

em projetos de educação especial [1].    

A figura 1 representa a idéia inicial do projeto, embora 

o processo de entrada de voz e saída com animação 

possa ser estruturado independente do meio em que se 

utiliza, por exemplo, inserindo o sistema Falibras em 

uma central de comunicações (operadora), tendo como 

entrada e saída telefones celulares.  Trabalhos similares 

                                                 
1 Submetido e aprovado pelo CNPq e pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL). 

estão sendo realizados a partir da idéia do Falibras, tais 

como o Tlibras [2]. 
 

 
 

Fig. 1 – idéia inicial do projeto. 
 

O Falibras utiliza tecnologias de reconhecimento de 

fala, gerenciamento de banco de dados, interfaces 

tradutoras e elaboração de animações. A interpretação 

de palavras, expressões e orações simples, do Português 

(escrito ou falado) para língua Libras, na forma gestual 

e animada, foi apresentada em [3]. Além disso, os 

primeiros resultados da estruturação de uma análise 

léxica para mapear palavras de um texto em português 

para um conjunto de animações segundo uma forma 

sentencial Libras, foram mostrados em [4]. Nos 

trabalhos apresentados desenvolveu-se a concepção de 

interface tradutora baseada em sintaxe (Falibras-TS), 

desde uma estrutura simples até estruturas um pouco 

mais complexas. Uma outra implementação de interface 

tradutora, baseada em Memória de Tradução (Falibras-

MT), foi apresentada em [5]. Nesse caso, textos em 

português são interpretados a partir das estruturas 

sintáticas cadastradas na memória de tradução. 

Neste trabalho, busca-se mostrar os avanços no 

desenvolvimento das interfaces tradutoras do Falibras, 

definindo seu potencial não só como um possível 

intérprete virtual, mas também como uma ferramenta 

pedagógica, que pode contribuir para o processo de 

aprendizagem de crianças surdas. As etapas do que foi 

desenvolvido estão relatadas no decorrer deste artigo.  

Primeiramente, será feita uma abordagem sobre Libras e 

suas dificuldades semânticas, e o Falibras. 
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2. A Libras 
A língua Libras possui os componentes pertinentes às 

línguas orais, como gramática, semântica, pragmática, 

sintaxe e outros elementos. Sua representação é baseada 

no trinômio: expressão facial, configuração das mãos e 

ponto de articulação [6]. 

Segundo Campos e Silveira [7], o desenvolvimento da 

interface de um programa voltado para pessoas com 

deficiência auditiva requer uma série de cuidados a 

serem tomados. Como a língua materna é Libras e o 

Português é a segunda língua, devem ser privilegiados 

os sinais, ícones, textos pequenos e claros, verbos no 

infinitivo, mensagens de forma gráfica, animações, 

filmes. Quaisquer desses recursos, que puderem ser 

usados, devem ser incorporados ao programa. Por outro 

lado, devem-se evitar textos longos, linguagem 

conotativa, mesóclises, onomatopéias, ambigüidades, 

gírias, jargões, metáforas, palavras e expressões pouco 

utilizadas e sons. 

Alguns softwares buscam interligar surdos com ouvintes 

no Brasil, por exemplo, o SIGNED e o SIGNTALK [8]. 

Porém, a maioria dos surdos brasileiros não sabe ler 

nem escrever em português, nem em Libras.  

 

3. Falibras-TS 
Uma nova arquitetura do Falibras-TS é apresentada na 

figura 2, baseada em [9]: 

 

 
 

Figura 2. Arquitetura do sistema Falibras - TS. 
 

O detalhamento do funcionamento do Falibras no que 

tange à técnicas de implementação em JAVA, 

reconhecimento de voz, busca a banco de dados e 

geração de animações foi apresentado em [10].  

A interface tradutora da arquitetura apresentada é 

constituída pelas seguintes funções: 

1.  Analisador Léxico: reconhece os itens léxicos do 

texto fonte e seus atributos, tais como, a classe léxica, o 

gênero, o número, o tempo (se for verbo); 

2.  Analisador Sintático: reconhece as estruturas 

sintáticas do texto fonte, a partir dos itens léxicos, 

usando um grafo sintático; 

3.  Analisador de contexto: verifica se os atributos das 

estruturas sintáticas reconhecidas estão corretos para o 

contexto em que aparecem; 

4.  Gerador da tradução em Libras: gera a tradução 

das estruturas sintáticas reconhecidas para Libras, 

usando um dicionário de traduções. 

Inicialmente, um analisador léxico foi construído, 

utilizando o Jspell (analisador morfológico capaz de 

classificar as palavras em suas respectivas flexões de 

gênero, número, etc.) [11], onde, a partir dos atributos 

das palavras é feita a análise sintática das estruturas 

sentenciais do português e a geração da estrutura em 

Libras, correspondente. Essa tradução morfo-sintática 

simples baseia-se num interpretador que, ao receber um 

texto, identifica os itens léxicos desse texto e o traduz 

para Libras. Caso o item léxico não tenha significado 

relevante em Libras, ele é ignorado pelo sistema. Os 

itens léxicos reconhecidos no texto fonte são traduzidos 

pelo “Gerador da tradução em Libras”. Esse texto em 

Libras constitui-se de uma seqüência de símbolos 

animados, sendo que é gerada uma animação para cada 

item léxico relevante, identificado no texto em 

português [4]. 

 

4. O Aperfeiçoamento do Falibras-TS 
Atualmente, o Falibras-TS utiliza técnicas baseadas no 

processamento de linguagem natural, com gramáticas, 

que estão sendo usadas para processar as expressões, e 

linguagem Prolog, que apresenta características 

possibilitando a criação de analisadores sintáticos. No 

reconhecedor, o Prolog tem integração com JAVA 

através da API denominada InterProlog, capaz de 

comunicar uma aplicação Java com os interpretadores 

Prolog, XSB ou SWI [12].  

Uma gramática GLC (Gramática Livre de Contexto) 

pode ser implementada em Prolog por meio de redes de 

transição recursiva. Redes de transição (RT) são 

formalismos utilizados na representação de gramáticas, 

consistindo em nós (representando estados) e arcos 

(representando categorias gramaticais). Essas redes 

tanto reconhecem se dada cadeia pertence a uma 

linguagem, como também provêem sua estrutura 

sintática (os arcos que foram atravessados durante o 

reconhecimento da cadeia). 

As de redes de transição recursiva podem ser vistas 

como autômatos de pilha. Para cada símbolo não-

terminal, uma rede é criada, sendo formada por um 

conjunto de estados que incluem um estado inicial e um 

estado final e um conjunto de arcos, para representar os 

elementos do lado direito das regras associadas a cada 

símbolo não-terminal. O código em Prolog começa 

definindo um autômato finito capaz de reconhecer 

linguagens geradas por gramáticas regulares. Após a 
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definição do autômato, as regras de tradução são 

especificadas e, percorrendo o autômato, reconhece-se o 

texto, gerando a representação em Libras. 

Um exemplo de uma GLC para reconhecimento de 

pequenas estruturas em Português e sua respectiva Rede 

de Transição (RTN), é apresentado como segue: 
 

senteca(Sinicial,Sfinal):-sintagmanominal(Sinicial,Sinter), 
sintagmaverbal(Sinter,Sfinal). 
sintagmanominal(Sinicial,Sfinal):-artigo(Sinicial,Sinter), 
substantivo(Sinter,Sfinal). 
sintagmanominal(Sinicial,Sfinal):-
substantivo(Sinicial,Sfinal). 
sintagmanominal(Sinicial,Sfinal):-adjetivo(Sinicial,Sfinal). 
sintagmaverbal(Sinicial,Sfinal):-verbo(Sinicial,Sfinal). 
sintagmaverbal(Sinicial,Sfinal):-verbo(Sinicial,Sinter), 
sintagmanominal(Sinter,Sfinal). 
artigo([o—S],S). 
artigo([um—S],S). 
substantivo([menino—S],S). 
substantivo([pão—S],S). 
verbo([era—S],S). 
verbo([á—S],S). 
adjetivo([bom—S],S). 

O diagrama de classes implementado é apresentado na 

figura 3. 
 

 
 

Figura 3 – diagrama de classes. 
 

Suas principais funções são: 

1. Classe Banco: Realiza a conexão com o banco de 

dados, podendo manipular os dados armazenados no 

banco, como execução de consultas; 

2. Classe Consulta: Possui um atributo banco usado 

pra ter acesso aos métodos da classe Banco além de um 

método consultar que retorna as possíveis classes 

gramaticais para uma dada palavra de entrada; 

3. Classe AnaSentPort: Esta classe implementa a 

interface PrologOutputListener. Tem como 

funcionalidade passar uma sentença formada apenas 

pela classe gramatical de cada palavra; 

4. Classe AnaSintatico: Essa classe possui instâncias 

das classes AnaSentPort e Consulta. Nela obtém-se e é 

mandada a sentença, composta de classes gramaticais, 

para o interpretador Prolog via classe AnaSentPort. 

A nova implementação veio resolver problemas 

anteriores [3], como, por exemplo, no caso da frase “Ele 

era um bom menino”. O analisador morfológico retorna 

dois itens lexicais: o substantivo era e o pretérito 

imperfeito do verbo ser, que é o correto. Anteriormente, 

a primeira opção não era descartada. Essa nova estrutura 

corrige essa questão, ficando com a opção correta. 

O projeto Falibras permite tanto saída de vídeo, com 

filmagens de expressões em Libras, como animação 

com uma única personagem (figura 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Exemplo de tela de saída. 
 

A figura 5 exemplifica uma nova tela. 
 

 
 

Figura 5. Nova tela de saída. 
   

5. O Falibras-MT 
A outra abordagem do sistema Falibras, a interface 

tradutora baseada em memória de tradução – Falibras-

MT, tem sido aperfeiçoada no sentido de melhorar seu 

papel como ferramenta pedagógica. 

O ambiente Falibras-MT é constituído pelo módulo de 

tradução e pelo módulo de autoria da Memória de 

Tradução [5]. Nessa arquitetura destacam-se o texto 

parcial (texto traduzido do texto fonte com estruturas 

sentenciais em Libras) e a Memória de Tradução que é a 

estrutura constituída pelo dicionário de símbolos (um 

conjunto de estruturas sentenciais em português e as 
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respectivas estruturas sentenciais Libras) e pelo 

dicionário de vídeos (conjunto de estruturas sentenciais 

Libras e as respectivas formas gestuais animadas). 

A estrutura funcional dos dois módulos traz as funções 

para o usuário carregar/editar o dicionário de símbolos 

ou o dicionário de vídeos, para o usuário carregar o 

texto fonte, de tradução de sentenças do Português 

(Texto Fonte) para estruturas sentenciais Libras (Texto 

Parcial), de apresentação das estruturas sentenciais 

Libras e das formas gestuais Libras. 

 

6. Conclusões 
O projeto Falibras tem sido capaz de traduzir períodos 

simples (que possuem uma única oração), adicionando 

adequadamente classificadores para flexões e, 

opcionalmente, realizando alguma análise sintática. 

Neste trabalho mostrou-se o aperfeiçoamento das 

interfaces tradutoras do sistema Falibras e seu potencial 

como ferramenta de apoio pedagógico. No caso 

específico do Falibras-TS, se tem buscado soluções para 

problemas existentes, com bons resultados. Houve o 

melhoramento das técnicas de processamento de 

linguagem natural, com o uso da linguagem de 

programação Prolog mostrando-se como um caminho 

bastante promissor, apresentando bom desempenho na 

resposta ao interpretador. O enfoque no processo de 

tradução automática, usando teorias de linguagens 

formais para implementar um tradutor Português-Libras, 

deixa claro o nível de abstração que o Prolog propicia. 

Podem-se representar autômatos e gramáticas de forma 

primitiva na própria linguagem, além do fato das 

estruturas construídas, implicitamente, na análise da 

linguagem poderem ser extraídas facilmente após o 

processamento. Ainda conta-se com abstrações 

poderosas intrínsecas à linguagem, como motores de 

inferência sobre árvores de análise, resultantes do 

processamento da linguagem. Com isso, estão sendo 

implementadas redes de transição, interpretando 

estruturas sentenciais em Português, de forma a obter 

uma boa representação formal da sintática e da 

semântica, gerando uma sentença em Libras, que tenha 

o mesmo significado da sentença em Português. 

A estrutura do Falibras-MT permite a autoria de 

tradutores automáticos de português para Libras, bem 

como, o uso desses tradutores para gerar, a partir de 

textos em português, as equivalentes estruturas 

sentenciais Libras e as formas gestuais animadas. A 

técnica Memória de Tradução permite o registro nas 

tabelas de equivalência de formas Português-Libras. 

Assim o sistema pode ajudar à aprendizagem de Libras, 

pelos ouvintes, e de Português, por parte dos surdos. 

A integração do Falibras-MT com o Falibras-TS sugere 

uma infinidade de aplicações pedagógicas. 
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Resumen 
El objetivo de este artículo, es presentar un método para 

mejorar el proceso de extracción de características en un 

sistema de reconocimiento del lenguaje de signos 

utilizando visión computacional, mediante una técnica 

de preprocesamiento que mejore la segmentación de 

manos y cara de la persona “hablante”. El método se 

basa en el análisis del modelado de color en el espacio 

HSI, después de haber inyectado un vector de color 

óptimo a la escena en el espacio RGB, que produzca 

máxima separación de las clases: objeto (manos y cara) 

y fondo. La estrategia propuesta disminuye de forma 

considerable los efectos de las variaciones de intensidad 

luminosa de la escena. Finalmente, se muestran 

resultados experimentales que demuestran la robustez 

del método propuesto. 

Palabras Claves: Lenguaje de signos, segmentación por 

color, espacios y sub-espacios de color, reconocimientos 

de formas. 

1. Introducción 
El lenguaje de signos está caracterizado por 

configuraciones y movimientos manuales, tales como, 

forma de las manos, orientación, localización y 

movimiento de las mismas. También están los no 

manuales, como las expresiones faciales, movimientos 

de la boca, la orientación y posición del tronco y la 

cabeza [1]. Para el reconocimiento del lenguaje de 

signos, se tiene una primera etapa de extracción de 

características del “hablante”, es decir, detectar la 

posición y formas de las manos y cara a través del 

tiempo en cada signo y una segunda etapa de 

clasificación y reconocimiento de estas características 

[1]. En una etapa de extracción de características 

mediante cámaras de video [1-2], como es el caso, 

primeramente interesa la detección del color de la piel 

ya que se trata de sistemas no invasivos. Dentro de los 

trabajos actuales sobre segmentación por color natural 

de piel más completos se encuentra el de L. Sigal [3]. 

Aquí se presenta un ambicioso estado de los anteriores 

trabajos de investigación, donde se dividen de la 

siguiente manera: métodos basados en modelos físicos 

donde agregan información de la reflectancia de la piel 

[4] [5] y los basados en procesos estadísticos: 

parametritos [6] y no parametritos [7]. En general todas 

estas propuestas ofrecen buenos resultados para objetos 

de un tamaño considerable en la escena o en donde se 

desea hacer un seguimiento del objeto sin un exigente 

reconocimiento posterior. En los casos en donde se 

tenga poca resolución del objeto a segmentar, 

lógicamente se dificulta la detección de formas 

geométricas. Por tanto, si lo importante es detectar la 

forma geométrica de las partes a segmentar, se debe 

buscar una alternativa que permita contrastar lo más 

posible los colores correspondientes a los objetos a 

segmentar respecto del fondo. En este trabajo se plantea 

realizar esto, mediante un preprocesamiento de 

separación de las clases en el espacio HSI, coloreando la 

imagen de una manera conveniente, que separe al 

máximo el color del objeto a segmentar del resto. Entre 

los espacios de color más usados esta el YUV o YCbCr 

[2], el HSI [3] y el rg normalizado [4-7]. 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: en 

la sección 2 se describe el algoritmo propuesto y en la 3 

se presentan los resultados experimentales obtenidos. 

En la sección 4 se expresan las principales conclusiones 

del trabajo y finalmente las referencias. 

 

2. Método Propuesto 
Nuestra propuesta consiste en aplicar un algoritmo que 

produzca un vector de color de componentes RGB, el 

cual se inyecta a la escena con fines de aumentar la 

separación entre las clases, una vez consideradas en el 

espacio HSI. Este vector de color, representa un vector 

óptimo ya que produce la máxima separación posible 

entre las clases.  

2.1 Concepto de inyección de color 
La inyección de color consiste en modificar la 

saturación de los modelos de color tanto del objeto a 

segmentar como del fondo por medio de la variación de 

sus componentes RGB, de tal forma, que también 

aumente el ángulo de separación entre los dos vectores 

representativos a los modelos una vez proyectados en el 

espacio HSI. En ese sentido, la inyección de color 

pretende, tanto separar angularmente (H) estos vectores 

de color, como  producir un aumento de la diferencia 

entre sus magnitudes (S), realizando un control de las 

dispersiones de ambos modelos con el fin de que se 

encuentren dentro de límites aceptables de fiabilidad.
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Este efecto se logra  aplicando una transformación lineal 

de orden cero en el espacio RGB, antes de la conversión 

a HSI, la cual es no es más que la suma de un vector ic a 

la imagen original, de ahí el nombre de inyección de 

color. Este vector a inyectar es expresado por: 

[ ]
T

x y z=ci    (1) 

donde, x, y, z son las componentes R, G, B 

respectivamente.  

En otras palabras, se pretende hacer que los píxeles del 

objeto a segmentar que puedan parecerse en color a los 

del fondo (principalmente en los bordes) se puedan  

separar en distancia una vez aplicada la transformación. 

En la figura 1, se muestra un diagrama de las diferentes 

fases en que se basa la propuesta de este trabajo. 

Partiendo de la imagen original I,  en componentes 

RGB,  se obtienen muestras de las clases objeto (O) y 

fondo (B). Posteriormente se hace una transformación 

de espacios, de RGB a αβ, espacio donde se realizan las 

transformaciones  para conseguir máxima separación de 

las clases. Una vez obtenidos los nuevos modelos de 

objeto y fondo en el espacio αβ, que identificaremos por 

Oi y Bi, respectivamente, se realiza la transformación 

inversa, es decir de αβ a RGB, y utilizando la clase 

objeto original se obtiene el vector a inyectar ic. 

Posteriormente este vector es sumado (inyectado) a la 

imagen original I, obteniéndose una imagen resultante 

que denominaremos “imagen inyectada” y que 

identificaremos por Ii. Finalmente, esta imagen 

inyectada Ii es trasformada del espacio RGB al sub-

espacio HS, que es donde se realiza el proceso de 

segmentación. 

Después de la inyección de color, el resultado en la 

separación de las clases se observa exclusivamente en el 

espacio HSI o el sub-espacio HS. Esto se debe a que este 

es no-lineal, ya que en el espacio RGB la inyección de 

color solo implicaría un traslado de ambas clases.  

Para continuar con el desarrollo el algoritmo, se cita el 

Apéndice, que a su vez está formado por los apartados 1 

y 2. 

2.2 Medida de la separación entre clases 
El Fisher Ratio (FR) es frecuentemente utilizado para 

medir la efectividad en la separación de clases en 

sistemas de clasificación [8]. Éste cuantifica de manera 

simultánea la separación interclases y la fiabilidad 

interna de las clases, es decir, para un sistema biclase, 

interesa que la distancia entre las medias sea elevada y 

que las respectivas dispersiones de cada una sean 

reducidas, por tanto que tengan alta fiabilidad. En un 

sistema multiclase, el Fisher Ratio generalizado viene 

expresado por [9]: 

1
trace( )BW

FR M M
−

=    (2) 

donde, MB es la matriz de covarianza interclase y MW es 

la matriz de dispersión interna de las clases. En este 

sentido, una vez realizada la inyección, interesa medir la 

mejora en la separación las clases inyectadas e en el 

plano HS (apartado 1), formulándose un sistema biclase 

(Objeto-Fondo) donde cada clase tiene dos 

características discriminantes, S de comportamiento 

lineal y H con recorrido circular. (Se elimina la 

componente I, para hacer que el proceso sea más 

invariante a los cambios de luminosidad). El hecho de 

que naturalmente la componente H sea circular, elimina 

la posibilidad de aplicar la ecuación (2) de forma 

directa, ya que para este caso (biclase), la matriz MB no 

reflejaría una distancia real entre las medias de las 

clases en esta componente y  la MW no reflejaría una 

varianza real, producto de la discontinuidad al pasar de  

2π a 0 en el recorrido de H. Por estas razones, se ha 

definido un FR calculado de manera individual por cada 

componente del plano HS, cuya expresión es: 

S H
FR FR FR+=   (3) 

donde, FRS y FRH son los Fisher Ratios de la 

componentes S y H respectivamente, expresados como: 
2

2 2

( )So Sb

So Sb

SFR
µ µ

σ σ

−
=

+
 y 

2
i

2 2
Ho Hb

HFR
θ

σ σ
=

+
     (4) 

donde, µSo y µSb son las medias de Saturación de ambas 

clases, σSo y σSb son las desviaciones estándar(objeto y 

fondo, respectivamente). θi es el ángulo de separación 

entre las medias de Hue de las clases, representando la 

distancia angular real entre éstas. σHo y σHb son las 

desviaciones de H de las clases O y B respectivamente, 

cuyas expresiones son aproximadas a la desviación 

angular real para evitar el problema mencionado 

anteriormente. 

Tomando en consideración lo descrito anteriormente, en 

este trabajo se procede a realizar un análisis en el plano 

HS de la separación entre las medias de las clases y otro 

de fiabilidad de las mismas. 

2.3 Separación entre las medias de las clases 
Dados los vectores de características co y cb en 

componentes RGB, respectivos de las clases objeto (O) 

y fondo (B), una vez realizada la inyección de color los 

nuevos vectores los identificaremos por cio y cib en el 

espacio RGB, en el plano αβ (ver apartado 1) vendrán 

representados por los vectores rio y rib y en el plano HS  

se identificaran por hio y hib. En éste ultimo plano, se 

producen diferentes cambios significativos en la 

separación angular y en la magnitud de los mismos, en 

función de los valores de las componentes del vector 

inyectado, todo debido a la naturaleza de este espacio. 

Por tanto, ya que se demuestra que se puede controlar la 

Saturación de un vector en el plano HS por medio de la 

magnitud de su respectivo vector r(j) en el plano αβ y 

sabiendo que el ángulo de separación entre los vectores 

hio y hib (representando la diferencia de Hue) es el 

mismo que el de los vectores rio y rib, el algoritmo 

propuesto se basa principalmente en el análisis del 

comportamiento de éstos vectores ro y rb una vez 

inyectados (rio y rib) en el plano αβ  y conociendo las 

propiedades del vector diferencia entre ambos (dd), 

propiedades que se traducen en lo que se ha llamado 

invariates (ver apartado 2). Gracias a estos invariantes, 

es posible establecer una relación matemática entre las 

clases antes y después de la inyección.
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{ }(1) (2) ( )O , ,...
RGB N= o o op p p

{ }(1) (2) ( )B , ,...
RGB N= b b bp p p

 Transformación
     RGB a 

{ }(1) (2) ( )O , ,... Nαβ = o o or r r

{ }(1) (2) ( )B , ,... Nαβ = b b br r r

{ }(1) (2) ( )iO , ,... Nαβ = io io ior r r

{ }(1) (2) ( )iB , ,...
Nαβ = ib ib ibr r r

 Transformación
         inversa

Obtención vector a inyectar { }(1) (2) ( )i
O , ,...

RGB N
=

io io io
p p p

αβ

ci

iI

 Transformación
      RGB a HS

 Modelo Oi(HS) Imagen Ii(HS)

{ }(1) (2) ( )
O , ,...

RGB N
=

o o o
p p p

  Proceso de
Segmentación

Transformaciones
   en el plano αβ

  Obtención
modelos O-B

∑∑

 Transformación
      RGB a HS

Imagen I
  (RGB)

Fig. 1. Diagrama funcional del método propuesto.

 

2.3.1 Separación entre las medias de Hue (Separación 

angular) 

El algoritmo se ha parametrizado en función de éste 

ángulo de separación entre los vectores ya inyectados rio 

y rib, llamado θi y que representa la separación entre las 

medias de la componente H de ambas clases. El ángulo 

θi será fijado posteriormente, en dependencia de los 

resultados de una función de observación que mida la 

efectividad de la separación entre las clases.  

Si lo que interesa es que el ángulo de separación entre 

los vectores sea máximo, se debe optar por hacer que la 

bisectriz de éste ángulo sea una recta (p) que pase por el 

origen y perpendicular  a la recta (l) con vector director 

dd  (fig. 2). Por tanto, esto implica que después de la 

inyección, los módulos de ambos vectores sean iguales 

y que la distancia entre el punto de intersección entre p 

y l y cada vector es dd/2= ||dd||/2. En la fig. 2 se muestra 

la nueva ubicación de los vectores ro y rb tras la 

inyección, ya transformados en rio y rib. Aquí se pueden 

comprobar las propiedades del vector dd, al mantener su 

misma orientación y magnitud, antes y después de la 

inyección.   

2.3.2 Separación entre las medias de Saturación 

En la fig. 2 se observa el vector di, producto de los 

vectores hio y hib, los cuales se muestran superpuestos a 

sus respectivos vectores rio y rib, también se encuentra 

la llamada curva de ponderación de la Saturación f(H), 

matemáticamente demostrable, generando tres lóbulos. 

Ésta es  responsable de la diferencia en magnitud de los 

vectores hio y hib, es decir, responsable de la separación 

entre las medias de Saturación: ds, suponiendo que la 

intensidad de ambos fuese la misma ya que la 

Saturación responde de manera inversa con la 

intensidad. Se demuestra que: Sio=(2||rio||f(H)/3Iio); 

donde Iio es la Intensidad. En ese sentido, se puede 

entender que ds queda determinada por las intensidades 

correspondientes a ambos vectores hio y hib, por el 

ángulo φ y la distancia dd, ya que éstos determinan la 

ubicación de estos vectores en todo el recorrido de la 

curva f(H) en el plano HS a medida que varia θi. 

 

dd

ior

ibr i 2θ
i 2θ

dd

p

l

or
br

( )f H

id
ioh

ibh

→ φ ←

α

β

R

G

B
 

Fig. 2. Ubicación de los vectores ro y rb en el plano αβ una 

vez inyectados y sus correspondientes vectores hio y hib en al 

plano HS. 
 

2.4 Análisis de fiabilidad de las clases 
Además de las medias de ambas clases, hay que 

considerar también las dispersiones de las 

distribuciones, con fines de verificar sus fiabilidades. 

Las dispersiones de las clases en el espacio RGB, tienen 

sus correspondientes dispersiones en el plano αβ. Ahora 

bien, así como sucede en el espacio RGB, las 

dispersiones αβ permanecen constantes 

independientemente de las traslaciones producidas por 

las inyecciones, debido a que se trata de un plano 

también lineal, así como lo es el espacio RGB.  

2.4.1 Dispersión angular (dispersión de H) 

La modificación de la desviación angular o desviación 

de H (σH) debido a las inyecciones realizadas, está en 

función de los dos siguientes puntos: 

1. Debido a que las inyecciones de color producen 

traslaciones de las clases y a su vez diferentes 

dimensiones de los vectores de características de las 
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mismas, trae como consecuencia, la modificación de 

las dispersiones angulares de éstas, ya  que dependen 

de la distancia entre el centro de la dispersión y el 

origen del plano HS, i.e. (módulos de los vectores rio 

y rib). Lógicamente, la dispersión angular aumenta a 

medida que disminuye el modulo de su vector de 

características (ri=||rio||=||rib||) por efecto del 

incremento del ángulo de separación θi, conforme la 

expresión: 

i 2sin( 2)iddr θ=    (5) 

2. La forma geométrica de las distribuciones de las 

clases, no son uniformes porque estas dependen de 

las muestras tomadas aleatoriamente del objeto y del 

fondo. El hecho de que las clases se desplacen 

después de la inyección en el plano αβ, implica que 

la dispersión de H en el plano HS, también dependa 

de esta forma geométrica. Esto sucede ya que puede 

haber diferentes orientaciones entre los ejes de 

máxima y mínima dispersión αβ de una clase con 

respecto a la orientación de su vector de 

característica a medida que se desplace.  

A modo de ejemplo, en la fig. 3 se muestran las clases 

antes de una inyección O y B y después de esta Oi y Bi. 

Se observa que la desviación angular (σH) de Oi es 

mayor que la O, por efectos de ambos puntos tratados (1 

y 2). Sin embargo, la desviación de Bi es menor que la 

de B, por efecto del punto 1 ya que el módulo de rib es 

mayor que el de rb. 

ibr

or

ior

br

dd

O

iO
iB

B

p

dd

(inyectada)Hσ

Hσ

i 2θ
i 2θ

 
Fig. 3. Aproximación geométrica de las dispersiones αβ, con 

sus diferentes alineaciones con los vectores de características. 
 

2.4.2 Dispersión de la Saturación 

La dispersión de la componente de Saturación, no se ve 

afectada directamente por los efectos de las traslaciones 

de las clases en el plano αβ producto de las inyecciones, 

así como lo es la dispersión angular. La justificación de 

esto, radica en que ésta presenta un comportamiento 

lineal y por tanto invariante a las inyecciones. Esto se 

demuestra, ya que para el lóbulo 1 se demuestra que la 

Saturación se puede expresar como: 

o o
o

o o3 3I I
S

α β
+=    (6) 

En (7) se puede observar cómo la Saturación responde 

de manera lineal en función de las componentes αβ que 

la producen, reflejándose esto al momento de obtener la 

desviación de la Saturación (σS) en función de θi, la cual 

resultaría constante por efectos de la ubicación de la 

clase en el plano αβ, pero debido a la Intensidad que 

tiene cada vector, en cada ubicación dada por θi 

lógicamente se tiene una variación en σS. 

2.5 Fases del algoritmo 
A continuación se presentan las fases necesarias para 

poder llevar a cabo el proceso de separación de clases 

que se ha desarrollado en este trabajo. 

Step 1: Obtención de los vectores de características  

En la imagen original I, se identifican las clases objeto 

(O) y fondo (B) y se obtienen las respectivas muestras:  

(1) (2) ( )O { }, ,...
oN= o o op p p   (7) 

(1) (2) ( )B { }, ,...
bN= b b bp p p   (8) 

donde, po(j)  representa los píxeles de la clase objeto de 

componentes RGB tomados del objeto que se desea 

segmentar y pb(k) representa los píxeles de la clase fondo 

tomados de la parte del fondo en que se desea 

diferenciar más el objeto. Se ha definido No=Nb=N. Los 

vectores de características en RGB de ambas clases, son: 

;o o o ( )[ ] ( ) O
T

jR G B j= = Ε ∈o oc p    (9) 

;b b b ( )[ ] ( ) B
T

kR G B k= = Ε ∈b bc p  (10) 

donde, co es el vector de características correspondiente 

a la clase objeto, cuyas componentes son la media 
matemática de las respectivas componentes R, G y B de 

los píxeles de la clase objeto. De igual manera queda 

definido cb correspondiente a la clase fondo (B). 

Step 2: Obtención de los Invariantes  

Como ya se ha mencionado, la propiedad de invarinaza 

de la magnitud y fase del vector dd frente a las 
inyecciones de color, produce los llamados invariantes. 

Éstos se obtienen (apartado 2), de la siguiente manera: 
1 22 2 2

r g b r g g b b r( )dd = ∆ +∆ +∆ −∆ ∆ − ∆ ∆ − ∆ ∆    (11) 

g b

r g b

1 3 2

1 2

( )-
tan

( )
=φ

+

∆ − ∆

∆ − ∆ ∆

 
  
 

  (12) 

donde, ∆r=Ro-Rb, ∆g=Go-Gb y ∆b=Bo-Bb. 

Step3: Elección  de θi con la función de observación  

Considerando (5) para un θi dado, de la fig. 2 se tiene: 

io ioi
cos( )r Hα = , io ioi

sin( )r Hβ =  (13) 

donde, Hio es ángulo del vector rio, expresado por:  

iio 2 2H π φ θ+ −=    (14) 

Considerando que la inyección se puede realizar sin 

modificar los valores de intensidad de los vectores antes 

de la inyección, es decir, que se puede inyectar un 

vector ic de media cero, por tanto Iio=Io, el vector co ya 
inyectado se obtiene mediante la trasformación inversa:  

-1

io io io[ ]
T

Iα β=ioc Q   (15) 

donde, Q es la matriz de transformación del espacio 

RGB al espacio αβI (A3) (apartado 1). 
Finalmente el vector a inyectar se obtiene: 

= −c io oi c c    (16) 
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Después de haber descrito el método para obtener el 

vector a inyectar ic, la siguiente tarea es obtener éste 

ángulo de separación entre los vectores de 

características (θi), definiendo un índice normalizado e 

intuitivo como función de observación de separación 

entre las clases, tomando como principal consideración 

la distancia mínima entre las medias de las componentes 

con sus respectivas desviaciones estándar. Por tanto, se 

definen dos índices de medida, uno por cada 

componente: iS=(dS-σSo-σSb)/dS  y iH=(θi-σHo-σHb)/θi. El 

índice final de observación de separación de las clases, 

viene expresado por: 

(1 )
HS h H h S
i k i k i= + −    (17) 

donde, kh es un factor que determina la ponderación de 

cada índice individual, cuya variación es de 0 a 1. La 

elección de este factor, viene determinada por las 

características de las componentes. En sentido general la 

componente H tiene mayor poder de discriminación que 
S, ya que intuitivamente el ojo humano tiene mayor 

percepción a los cambios de Hue, que a los cambios de 

Saturación. Otra característica muy importante, es que 

la componente H está totalmente incorrelada de la 

componente de Intensidad (I), algo que se demuestra 

que no sucede con la componente S. Por estas razones, 
kh siempre será mayor que ½.  

Una vez obtenida la ecuación de este índice (17), se 

realiza su evaluación en función de θi/2, utilizando 
valores medidos de las desviaciones. La evaluación se 

ha realizado con incrementos de ∆θ y por medio de una 
interpolación Spline en torno al valor máximo, se ha 

obtenido un θi/2 final: θf, donde se registra el máximo 
de la curva de interpolación, i.e.  iHS

max
. Para un caso en 

particular, en la fig. 4 se muestran las desviaciones 

angulares y de saturaciones de ambas clases, la 
diferencia entre las medias de Saturación ds y los índices 

iS, iH  y iHS  resultantes de éstas, se muestra la curva de 

interpolación y el punto de coordenadas de (θf, iHS
max

). 
 

Si
Hi

.intpl

i 2θ (º)

,f( )
max

HS
iθ

HSi

Hoσ

S
d

So
σ

Sbσ

Hb
σ

  
Fig. 4. Desviaciones de las componentes de ambas clases y los 

índices de observación, en función de θi/2. 
 

Finalmente, ya con este θf, se obtiene el nuevo vector 

cio (15) para luego obtener el vector a inyectar ic (16). Al 

inyectar este vector ic a la imagen original, el efecto que 

se logra en la nueva imagen Ii, es una mayor 

concentración en color de los píxeles en torno a las dos 

clases. Es decir, la inyección de color contribuye a la 

ecualización del histograma tanto en H como en S. 

 

3. Resultados Experimentales 
Para evaluar la efectividad del método propuesto, se ha 

utilizado un banco de imágenes reales a las que 

posteriormente se ha aplicado un simple proceso de 

segmentación. En las pruebas prácticas realizadas el 

proceso se inicia tomando  muestras representativas del 

fondo y objeto, posteriormente se ha aplicado el 

algoritmo propuesto y finalmente se ha segmentado la 

clase objeto, mediante la técnica basada en la 

discriminación por mínima distancia a una de las clases. 

La función discriminante entre ambas clases es: 

{ }2
( ) ( ) i( )

) ( ); , , I(
T

j k j kk j
k jd ∈ ∈= − −i i o bh h h h     (18)  

donde, h(j) son los píxeles de la imagen inyectada Ii en 

componentes HS. El hecho de utilizar una técnica de 

segmentación tan simple es para demostrar las virtudes 

de nuestra propuesta. El algoritmo se a aplicado 

utilizando los siguiente valores de configuración: N=50, 

∆θ=5º y kh=0.8. Los resultados experimentales, se han 

cuantificado mediante el Fisher Ratio definido en (3). 

En la tabla 1 se muestran los valores del FR para 4 casos 

del banco de imágenes utilizadas. 
 

caso FR FR(inyección) % Incremento 

1 207.51 685.40 3615.92 

2 99.96 386.92 269.07 

3 122.24 228.89 87.25 

4 92.808 153.83 65.75 
Tabla 1. Resultados de FR para 4 casos del banco de 

imágenes. 
 

Finalmente en la fig. 5 se presentan las segmentaciones 

del color de la piel de una persona generando el 

lenguaje de signos en una secuencia de imágenes. Ésta 
figura está formada por tres filas de imágenes, la 

primera fila muestra las imágenes originales para 6 

frames. En la segunda fila se muestran los resultados de 

las segmentaciones sin inyección de color y en la  

tercera fila, las segmentaciones de las imágenes tras la 

inyección de color propuesta en este trabajo. 
 

4. Conclusión 
Un método para aumentar la separación entre clases, 

ideado para mejorar la segmentación en un sistema de 

reconocimiento del lenguaje de signos ha sido 
propuesto. Los resultados experimentales obtenidos 

demuestran que el empleo de inyección de color en la 

secuencia de imágenes, garantiza buenos resultados para 

separar las clases y por consiguiente mejores resultados 

al segmentar el color de piel. Es pertinente señalar que 

las imágenes se han obtenido directamente del proceso 

de clasificación sin pasar por alguna otra etapa auxiliar, 

tales como las que incluyen operaciones morfológicas.  

Como línea de trabajo futuro se puede investigar en el 

uso de un modelo de color más complejo y un sistema 

de predicción de color para elegir los modelos de color 

convenientes, ya sea evaluando una función de densidad 

de probabilidad, para cada frame. 

 

CO-197



Frame 0 Frame 45 Frame 90 Frame 135 Frame 180 Frame 225

Fig. 5. Resultados de las segmentaciones para los frames 0, 45, 90, 135, 180 y 225 de la secuencia de imágenes. 
 

Apéndice 
1. Planos  HS,  ααααββββ y espacio ααααββββI  
Plano HS: Sub-espacio definido por el círculo unitario, 

formado por las componentes HS del espacio HSI al 

eliminar la componente de intensidad I. Un vector en 

RGB inyectado cio=[Rio Gio Bio]
T
 se transforma en 

hio=[Hio Sio]
T
 en el plano HS. 

Plano ααααββββ: Plano de forma hexagonal circunscrito en el 
plano HS. Este tiene como ejes los colores primarios 

RGB, separados 120º uno del otro y en donde se obtiene 

un vector resultante de componentes cartesianas αβ. El 

vector resultante ro=[αo βo]
T
 del respectivo vector 

co=[Ro Go Bo]
T

, viene dado: 

o o o o o
3 31 1

2 2 2 2
ˆ ˆ( ) ( )R G B i G B j= − − + −or      (A1) 

donde, î  y ĵ   son los vectores unitarios de los ejes de 

referencias αβ respectivamente. 
Obteniendo el ángulo de este vector ro, se concluye que 

éste y el ángulo de ho es el mismo. Por tanto, hay una 
superposición del plano HS con el vector ho y el plano 

αβ y su vector ro.  
De A1, un vector RGB inyectado, i.e. cio=co+ic, se 

convierte en rio en el plano αβ, con: rio=Acio, donde: 

1 1 2 1 2

0 3 2 3 2

− −

−
=
 
  

A   (A2) 

Espacio ααααββββI: Es un espacio formado por el plano αβ e 

incorporando la componente de Intensidad del espacio 

HSI. Por tanto, ro=[αo βo Io]
T
 en el espacio αβI, resulta  

de la conversión de: ro=Qco, donde: 

1 2 1 2

3 2 3 2

1 3 1 3 1 3

1

0

− −

= −

 
 
 
 

Q
  (A3) 

2. Invariantes 
Si se define un vector dd=ro-rb, representando un vector  

distancia entre ro y rb en el plano αβ, utilizando A1 se 
obtiene: 

r g b g b1 2 1 2 3 2 3 2ˆ ˆ( ) ( )i j= ∆ − ∆ − ∆ + ∆ − ∆dd  (A4) 

donde, ∆r, ∆g y ∆b representan la diferencia de las 
componentes R, G y B respectivamente de los vectores 

co y cb. El nuevo vector de diferencia entre los vectores 

ya inyectados es: did=rio-rib, o bien: 

ir ig ib ig ib1 2 1 2 3 2 3 2ˆ ˆ( ) ( )i j= ∆ − ∆ − ∆ + ∆ − ∆idd  (A5) 

donde, ∆ir=(Ro+x)-(Rb+x)=Ro-Rb=∆r y así de igual 

manera para ∆ig y ∆ib, por tanto se tiene que: did=dd, 

concluyéndose que did no es afectado por la inyección 

del vector ic, permaneciendo como factores invariantes 

tanto su modulo como su orientación. Por tanto, los 

invariantes son: dd y φ, cuyas expresiones vienen dadas:  
1 22 2 2

r g b r g g b b r|| || ( )
d

d −= = ∆ +∆ +∆ −∆ ∆ ∆ ∆ − ∆ ∆dd  (A6) 

)g b

r g b

1 3 2 (

1 2 ( )

-
tan=φ

+

∆ − ∆

∆ − ∆ ∆

 
  
 

  (A7) 
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Resumo 

Para desenvolver conhecimentos e habilidades, em 

indivíduos com necessidades educativas especiais, 

precisa-se saber o que conhecer e por que conhecer. 

Preocupa-se não apenas em transmitir o conhecimento, 

mas desenvolver o conhecimento e habilidades com 

significação, que eles adquiram domínios que os 

preparem pra uma nova aprendizagem com 

significações, utilizando-se de variadas fontes de 

informação existentes nessa sociedade tecnológica. 

A utilização de computadores por pessoas com 

necessidades educacionais especiais é importante no 

sentido de ampliar o desenvolvimento das 

potencialidades cognitivas desses indivíduos e que os 

mesmos estejam inseridos nestes avanços, mesmo que 

eles desconheçam  o científico, mas, que o computador 

venha favorecer novas possibilidades. 

Surge assim, a necessidade de se desenvolver um 

estudo, de maneira especial na área da Educação  

Profissional, que priorize não só a qualificação quanto 

às habilidades manuais e posterior colocação no 

mercado de trabalho, oportunizando também acesso ao 

conhecimento em ambientes computacionais, que 

favoreçam a comunicação, criação de idéias e produções 

textuais, através da escrita (digitação) em editores de 

texto e atividades lúdicas, visando favorecer as pessoas 

com necessidades educacionais especiais na construção 

da leitura/escrita. 

 

1. Introdução 
A utilização do computador na educação especial não 

deve ser tratada como modismo ou estar atualizado com 

relação às inovações tecnológicas. Sempre que surge 

uma inovação, ocorrem, por parte de alguns educadores, 

manifestações de entusiasmo com as possibilidades de 

solucionar uma série de problemas, mas surgem também 

por parte de outras desconfianças. Na educação, o uso 

desta tecnologia deverá propor um trabalho no qual o 

professor deverá oferecer ao indivíduo situações 

problemas onde ele tenha que usar as funções e 

operações cognitivas. 

Oliveira (1996) salienta que: “ (...) Entre as novas 

tecnologias, o microcomputador ocupa um lugar de 

destaque pelo poder de processamento de informação 

que possui. O computador é ao mesmo tempo uma 

ferramenta e um instrumento de mediação. É uma 

ferramenta porque permite ao usuário (aluno ou 

professor) construir objetos virtuais e, modelar 

fenômenos em quase todos os campos de conhecimento. 

E possibilita o estabelecimento de novas relações para 

a construção do conhecimento ao mediar do modo de 

representação das coisas através do pensamento 

formal, que é abstrato, lógico e analítico; é esse poder 

de representação que o torna um mediador eficaz”. 

Para ensinar é preciso ter clareza de nos referir a 

motivação, à estimulação da ação do indivíduo em 

termos da construção contínua de seu desenvolvimento 

mental. Todo indivíduo que pretende trabalhar com o 

computador, tenta então, compreender a natureza do 

equipamento, descobrindo as propriedades do sistema 

através de um processo de apropriação do 

conhecimento. Assim, existem conhecimentos 

específicos convencionais que só podem ser adquiridos 

através de informações como: o desenvolvem de cada 

software, como funciona e a utilização de cada 

periférico. 

A tecnologia está aí, cada vez mais presente, acerca da 

qual a sociedade até pode fechar os olhos, mas estará 

deixando de lado aspectos significativos da realidade. 

Para OLIVEIRA (1996), a resolução de problemas 

complexos em conjunto com o computador provoca 

mudanças nos processos intelectuais da pessoa, a 

mediação do computador conduz as novas formas de 

atividade mental humana mediada, primeiro no nível do 

funcionamento interpsicológico, que, por sua vez, 

exerce uma influência no desenvolvimento do 

funcionamento intrapsicológico. 

Dentro de uma perspectiva Histórico-Social, constitui 

significativamente neste processo, o conhecimento 

comprometido com produção histórica própria do ser 

humano, transmitindo culturalmente, sistematizado pela 

sociedade e entendido como processo, nos dá visão de 

que as tecnologias resultam de um longo caminho 

percorrido pelos homens em busca de satisfazer suas 

necessidades de sobrevivência e superação dos limites 

impostos pelos seres humanos. 

Entende-se que o homem se humaniza a partir da 

apropriação do conhecimento, através das linguagens, 

formas simbólicas de mediação que ocorrem por 

intermédio da interação entre pares de diferentes 

aprendizagens. Esta linguagem constitui-se como 
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instrumento mediador em um processo histórico 

cultural, que tem como função à organização do 

pensamento, o registro da língua falada, dos sentimentos 

e das emoções. 

VYGOTSKY (1984) “considerou como fator 

importante no desenvolvimento humano, o processo de 

apropriação das experiências presentes na cultura por 

cada indivíduo. O autor dá enorme importância à ação, 

à linguagem e à aprendizagem na construção de 

estruturas mentais superiores”. 

A tecnologia entendida como uma das linguagens de 

que o ser humano utiliza enquanto comunicação é 

também uma construção social, que se realiza e se 

amplia historicamente. Quando um indivíduo no seu 

trabalho com o computador desenvolve uma ação no 

plano lógico de cada conteúdo envolvido, por mais 

simples que seja, desenhar no computador com a ajuda 

de um determinado software, é como penetrar no lado 

de dentro de cada noção que o ensino escolar tocou mas 

não resolveu. 

É sabido, que os indivíduos com necessidades especiais, 

carregam um estigma que só suportam noções simples 

dos conteúdos principais pré-estabelecidos no cotidiano 

escolar e, colocando-se em práticas método de trabalho 

que não atingem o plano abstrato, preferindo assim, 

simplificações por processos práticos e mecanizados 

que são associados a tipos particulares de situações. 

Deste modo, o conhecimento não assume caráter geral e 

de “ferramenta” para resolver problemas. Este tipo de 

pressuposto domina muitas vezes o ensino em escolas 

especiais e nelas os jovens com deficiência são tratados 

como se seus problemas de aprendizagem fossem 

consequência irreversível do seu quadro e portanto, o 

ensino se torna limitado a “noções” que não exigem o 

pensamento representativo para sua assimilação. 

O ensino através do computador deve ocorrer mediante 

trocas funcionais entre o sujeito e o objeto da 

aprendizagem, através das quais se tornem evidentes 

não só a presença de certas estruturas cognitivas, como 

também a possibilidade do surgimento de novas 

estruturas capazes de gerar novas aquisições. 

Nesse sentido, as possibilidades de ensino e 

aprendizagem  viabilizadas pelo microcomputador 

podem se converter em um instrumento fundamental 

para a emergência de certos níveis de desenvolvimento 

da inteligência, como também no intuito de eliminar 

barreiras possibilitando acesso ao mundo das pessoas 

com dificuldades especiais, propondo soluções para os 

mais distintos tipos de necessidades, sejam no âmbito 

das deficiências físicas, mentais ou sensoriais. 

não apenas os processos produtivos, também as formas 

organizacionais, as relações de trabalho e a maneira 

como as pessoas constroem o conhecimento e requerem 

um novo posicionamento da educação” (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO E DESPORTO, 1996). Considerando 

na educação especial, o uso da tecnologia é muito 

reduzido, podendo indicar que as idéias discriminatórias 

acerca da incapacidade de aprender destes indivíduos, 

ainda estão presentes no cotidiano da sociedade. Sendo 

assim, é preciso propor a utilização da informática como 

mais um recurso disponível da aprendizagem e 

ampliação das possibilidades de autonomia das pessoas 

com necessidades educacionais especiais.  

A utilização do computador na educação especial não 

deve ser tratada como modismo ou estar atualizado com 

relação às inovações tecnológicas. Sempre que surge 

uma inovação, ocorrem, por parte de alguns educadores, 

manifestações de entusiasmo com as possibilidades de 

solucionar uma série de problemas, mas surgem também 

por parte de outras desconfianças. Na educação, o uso 

desta tecnologia deverá propor um trabalho no qual o 

professor deverá oferecer ao indivíduo situações 

problemas onde ele tenha que usar as funções e 

operações cognitivas. Oliveira (1996) salienta que:  

“Entre as novas tecnologias, o microcomputador ocupa 

um lugar de destaque pelo poder de processamento de 

informação que possui. O computador é ao mesmo 

tempo uma ferramenta e um instrumento de mediação. 

É uma ferramenta porque permite ao usuário (aluno ou 

professor) construir objetos virtuais e, modelar 

fenômenos em quase todos os campos de 

conhecimento.” E possibilita o estabelecimento de 

novas relações para a construção do conhecimento ao 

mediar do modo de representação das coisas através do 

pensamento formal, que é abstrato, lógico e analítico; é 

esse poder de representação que o torna um mediador 

eficaz. 

Para ensinar é preciso ter clareza de nos referir a 

motivação, à estimulação da ação do indivíduo em 

termos da construção contínua de seu desenvolvimento 

mental. Todo indivíduo que pretende trabalhar com o 

computador, tenta então, compreender a natureza do 

equipamento, descobrindo as propriedades do sistema 

através de um processo de apropriação do 

conhecimento. Assim, existem conhecimentos 

específicos convencionais que só podem ser adquiridos 

através de informações como: o desenvolvem de cada 

software, como funciona e a utilização de cada 

periférico. 

A tecnologia está aí, cada vez mais presente, acerca da 

qual a sociedade até pode fechar os olhos, mas estará 

deixando de lado aspectos significativos da realidade. 

Para OLIVEIRA (1996), a resolução de problemas 

complexos em conjunto com o computador provoca 

mudanças nos processos intelectuais da pessoa, a 

mediação do computador conduz as novas formas de 

atividade mental humana mediada, primeiro no nível do 

funcionamento interpsicológico, que, por sua vez, 

exerce uma influência no desenvolvimento do 

funcionamento intrapsicológico. 

Dentro de uma perspectiva Histórico-Social, constitui 

significativamente neste processo, o conhecimento 

comprometido com produção histórica própria do ser 

humano, transmitindo culturalmente, sistematizado pela 

sociedade e entendido como processo, nos dá visão de 

que as tecnologias resultam de um longo caminho 

percorrido pelos homens em busca de satisfazer suas 
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necessidades de sobrevivência e superação dos limites 

impostos pelos seres humanos. 

Entende-se que o homem se humaniza a partir da 

apropriação do conhecimento, através das linguagens, 

formas simbólicas de mediação que ocorrem por 

intermédio da interação entre pares de diferentes 

aprendizagens. Esta linguagem constitui-se como 

instrumento mediador em um processo histórico 

cultural, que tem como função à organização do 

pensamento, o registro da língua falada, dos sentimentos 

e das emoções. 

VYGOTSKY (1984) “considerou como fator 

importante no desenvolvimento humano, o processo de 

apropriação das experiências presentes na cultura por 

cada indivíduo. O autor dá enorme importância à ação, à 

linguagem e à aprendizagem na construção de estruturas 

mentais superiores”. 

A tecnologia entendida como uma das linguagens de 

que o ser humano utiliza enquanto comunicação é 

também uma construção social, que se realiza e se 

amplia historicamente. Quando um indivíduo no seu 

trabalho com o computador desenvolve uma ação no 

plano lógico de cada conteúdo envolvido, por mais 

simples que seja, desenhar no computador com a ajuda 

de um determinado software, é como penetrar no lado 

de dentro de cada noção que o ensino escolar tocou mas 

não resolveu. 

É sabido, que os indivíduos com necessidades especiais, 

carregam um estigma que só suportam noções simples 

dos conteúdos principais pré-estabelecidos no cotidiano 

escolar e, colocando-se em práticas método de trabalho 

que não atingem o plano abstrato, preferindo assim, 

simplificações por processos práticos e mecanizados 

que são associados a tipos particulares de situações. 

Deste modo, o conhecimento não assume caráter geral e 

de “ferramenta” para resolver problemas. Este tipo de 

pressuposto domina muitas vezes o ensino em escolas 

especiais e nelas os jovens com deficiência são tratados 

como se seus problemas de aprendizagem fossem 

consequência irreversível do seu quadro e portanto, o 

ensino se torna limitado a “noções” que não exigem o 

pensamento representativo para sua assimilação. 

O ensino através do computador deve ocorrer mediante 

trocas funcionais entre o sujeito e o objeto da 

aprendizagem, através das quais se tornem evidentes 

não só a presença de certas estruturas cognitivas, como 

também a possibilidade do surgimento de novas 

estruturas capazes de gerar novas aquisições. 

Nesse sentido, as possibilidades de ensino e 

aprendizagem  viabilizadas pelo microcomputador 

podem se converter em um instrumento fundamental 

para a emergência de certos níveis de desenvolvimento 

da inteligência, como também no intuito de eliminar 

barreiras possibilitando acesso ao mundo das pessoas 

com dificuldades especiais, propondo soluções para os 

mais distintos tipos de necessidades, sejam no âmbito 

das deficiências físicas, mentais ou sensoriais. 

 

 

2. A Tecnologia no Processo de 
Desenvolver Habilidades 

Segundo Lino de Macedo – Vice-diretor do Instituto de 

psicologia da USP. “ Ser competente é saber o que 

conhecer e por que conhecer. Desenvolver 

conhecimento e habilidades significa adquirir domínios 

que nos preparam par uma aprendizagem significativa, 

utilizando as variadas fontes de informação existentes 

nessa sociedade tecnológica”. Nesta perspectiva, educar 

é ajudar os indivíduos na construção da sua identidade, 

do seu caminho pessoal e profissional – do seu projeto 

de vida, no desenvolvimento das habilidades de 

compreensão, emoção e comunicação que lhes 

permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e 

profissionais, tornar-se cidadãos realizados e 

produtivos. 

Na sociedade da informação todos estamos 

reaprendendo a conhecer, a comunicarmos, a ensinar e a 

aprender; a integrar o humano e o tecnológico; a 

integrar o individual, o grupal e o social. 

Vale com isso, desenvolver e descobrir as competências 

dos indivíduos, formando pessoas preparadas para esse 

novo desafio tecnológico, definirmos que através dos 

sistemas computacionais facilitaríamos, este processo, 

permitindo que o mesmo aprenda a perguntar com 

propriedade e investigue sobre o assunto e que com isso 

possa fazer uma leitura correta da sociedade. Facilitando 

o trabalho de formação da cidadania, propiciando ao 

cidadão os requisitos básicos para viver numa sociedade 

em transformação, com novos impactos tecnológicos, 

com novos instrumentos nas produções e relações 

sociais. É preciso dar ao indivíduo o sentimento de ser 

capaz. (já que ao longo de sua trajetória, cria-se nos 

alunos o sentimento contrário: de incompetência). 

Este sentimento, se existe no mediador, comunica-se ao 

mediado. Por esta razão é muito importante que o 

mediador perceba como se sente em relação a 

determinado estímulo para que o seu sentimento de 

incompetência em relação a este não seja transmitido de 

forma inconsciente ao mediado. 

Muitos alunos podem achar muitas razões para sentir-se 

incompetentes: a mediação pode desenvolver-lhes o 

sentimento positivo. 

O mediador com a intenção de desenvolver no aluno, 

uma motivação pessoal, pode favorecer a aprendizagem 

e a inteligência. Este aspecto da mediação está 

profundamente ligado ao sentimento de competência e o 

sucesso progressivo nas atividades mediadas propostas 

pelo mediado. 

 

3. Conclusões 
É preciso buscar alternativas para contribuir no processo 

de construção de conhecimento de pessoas com 

necessidades especiais e em sua formação profissional, 

bem como oferecer subsídios para se apropriarem das 

novas tecnologias, possibilitando assim, sua 

participação nas transformações sociais, 

proporcionando-lhes uma vida de desenvolvimento 
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auto-sustentável, respaldado no uso ético dos avanços 

tecnológicos. 

Desta forma, procura-se quebrar velhos paradigmas pré-

estabelecidos, tentando entender a realidade presente 

buscando na história da deficiência elementos para 

romper com os estigmas impostos pela sociedade nas 

diferentes abordagens sobre a capacidade cognitiva dos 

ser humano.  

Almeja-se uma sociedade de direitos, onde ao 

possibilitar o acesso às tecnologias estaremos 

contribuindo para que novos paradigmas se estabeleçam 

na educação e formação profissional das pessoas com 

necessidades especiais. Numa perspectiva sócio-

histórica, com o uso do computador como instrumento 

para contribuir no processo de ensino-aprendizagem 

possibilita-se uma análise para resolução de uma 

problemática social, onde a pessoa com necessidades 

especiais passa a ser entendida como um ser pensante, 

crítico-reflexivo, que utiliza as tecnologias para a busca, 

a seleção e a interrelação de informações promovendo a 

construção de conhecimentos para melhor compreender 

e transformar o seu contexto histórico-social. 

Pensando numa sociedade de direitos, não podemos 

mais termos posturas que não priorize em nossas escolas 

especiais o acesso ao processo de alfabetização e 

letramento, pois neste contexto atual de acelerada 

informação tecnológica, a alfabetização se torna pré-

requisito para que se possibilite a igualdade de 

condições, não para competir, como denomina a 

ideologia capitalista, mas sim para que seres humanos 

tenham garantido acessibilidade que promova a 

igualdade de direitos. 

Portanto ao identificarmos a alfabetização como 

elemento promovedor das condições humanas, onde 

devemos contribuir para que se efetive de fato as 

transformações que permitam ir além do mundo tal qual 

estamos acostumados a percebê-los através dos códigos 

linguísticos e signos culturais estabelecidos e dados 

através do currículo escolar, limitando a interpretação 

da realidade, promovendo a aceitação como sendo 

natural que pessoas sejam excluídas e colocadas às 

margens da sociedade. Desta forma, procura-se 

percorrer e explorar novos caminhos que contribuam na 

função de refazer e renomear o mundo, através de uma 

prática pedagógica que facilite a aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Estamos vivenciando uma sociedade regida pela 

informação, se até aqui, o importante era o controle e a 

detenção da informação, agora se ressalta um outro 

aspecto que diz respeito à atualização e a rapidez com 

que se processa a criação e a troca de informação, 

estamos falando da Internet, que nos possibilita o aceso 

permanente e atualização das fontes de informações. E, 

a escola não pode ficar de fora deste processo, mesmo 

que, com a realidade de recursos financeiros limitados. 
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Resumo 
Este trabalho relata a aplicação, como ferramenta 

pedagógica, do sistema Falibras, tradutor do português 

para Libras, na forma gestual e animada. Relata, 

também, a experiência desenvolvida junto a uma escola 

cujo projeto pedagógico visa à inclusão social de 

surdos. O desenvolvimento da interface, com memória 

de tradução, amplia o seu potencial pedagógico. 
 

1. Introdução 
Os projetos de inclusão social de portadores de 

deficiência, em particular dos surdos: Lei no 

10.172/2001 (Plano Nacional de Educação) e Lei no 

10.436/2002 (Reconhecimento da Libras como meio 

legal de comunicação e expressão), confirmam a 

urgência da melhoria da acessibilidade e da interface 

entre a escola e os surdos. As dificuldades de se dar uma 

formação em Libras, em médio prazo, para professores 

do ensino fundamental da rede pública reforça essa 

necessidade. O trabalho dos intérpretes Português-

Libras exige uma preparação de vocábulos que 

demandam muito trabalho de pesquisa. Os recursos 

usados apresentam limitações com relação ao auxílio 

dinâmico e no arquivamento das informações. 

O projeto Falibras
1
 foi concebido, inicialmente, como 

um sistema que, ao captar a fala no microfone, exibe, no 

monitor de um computador, a tradução do que foi dito, 

em Libras, na forma gestual e animada, em tempo real. 

Dessa forma, é um sistema interativo que busca auxiliar 

a comunicação entre ouvintes e surdos, com aplicações 

em projetos de educação especial [1]. Trabalhos 

similares estão sendo realizados a partir da idéia do 

Falibras, tais como o Tlibras [2]. 

A interpretação de palavras, expressões e orações 

simples, a partir de uma análise léxica, mapeando 

palavras de um texto em português para um conjunto de 

                                                 
1 Submetido e aprovado pelo CNPq e pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL). 

animações numa forma sentencial Libras, foram 

mostradas em [3] e [4].  

Pesquisas vêem sendo desenvolvidas no sentido de se 

aprimorar a interface [5]. Tem-se, assim a apresentação 

da evolução da interface tradutora baseada em sintaxe 

(Falibras-TS). Também, tem-se desenvolvido a 

implementação de uma interface tradutora baseada na 

técnica de memória de tradução – Falibras-MT [6]. Com 

essa estrutura, textos em português podem ser 

interpretados, a partir das estruturas sintáticas 

cadastradas na memória de tradução, facilitando a 

tradução da fala. 

Segundo Campos et al. [7], o desenvolvimento da 

interface de um programa voltado para pessoas com 

deficiência auditiva requer uma série de cuidados que 

devem ser tomados. A língua materna dessas pessoas é 

Libras e o Português é a segunda língua e, por isso, deve 

ser privilegiada a língua de sinais.  

Neste trabalho, busca-se mostrar o Falibras como uma 

ferramenta pedagógica, que pode contribuir na 

aprendizagem de crianças surdas. Dessa forma, além da 

estruturação dessa ferramenta pedagógica, têm-se 

impressões da mesma quando da apresentação de um 

texto completo em língua de sinais, para estudantes 

surdos, dentro de um projeto de aprendizagem da língua 

portuguesa e interpretação de texto. 

 

2. Falibras – TS 
A Arquitetura do tradutor de textos em Português para 

Libras é baseada em Pinheiro [8], sendo constituída 

pelas seguintes funções: 

Analisador Léxico: reconhece os itens léxicos do texto 

fonte e seus atributos, tais como, a classe léxica, o 

gênero, o número, o tempo (se for verbo); 

Analisador Sintático: reconhece as estruturas sintáticas 

do texto fonte, a partir dos itens léxicos, usando um 

grafo sintático. Além disso, pode representar a estrutura 

sintática do texto em um CHART [8]; 
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Analisador de contexto: verifica se os atributos das 

estruturas sintáticas reconhecidas estão corretos para o 

contexto em que aparecem; 

Gerador da tradução em Libras: gera a tradução das 

estruturas sintáticas reconhecidas para Libras, usando 

um dicionário de traduções de Português para Libras; 

Reconhecedor de fala: caso a entrada seja um arquivo 

de voz, esse reconhecedor é ativado para gerar o arquivo 

texto correspondente. 

A interface tradutora tem sido o centro da investigação 

desse sistema, de forma a se buscar um melhor 

mapeamento do texto em português para a estrutura 

sentencial Libras [5]. Um analisador léxico foi 

construído, utilizando o Jspell, analisador morfológico 

capaz de classificar as palavras em suas respectivas 

flexões de gênero, número [9]. A partir dos atributos das 

palavras são feitas a análise sintática das estruturas 

sentenciais do português e a geração da estrutura em 

Libras correspondente. Atualmente, técnicas baseadas 

no Processamento de Linguagem Natural, com 

gramáticas, estão sendo usadas para processar as 

expressões. Toma-se a análise sintática para a escolha 

de itens lexicais da classe morfológica coerente com a 

frase em questão, através de regras da gramática. 

Definindo-se um conjunto de regras em português, a 

regra da gramática em Libras, correspondente, é 

recuperada e a frase traduzida é montada a partir dela. 

 

3. Falibras-MT 
O ambiente Falibras-MT é constituído pelo módulo de 

tradução e pelo módulo de autoria de tradutores. O 

módulo de autoria de tradutores permite editar e salvar a 

memória de tradução funções de tradução, onde os 

seguintes elementos se destacam: 

 

1. texto fonte – é o texto em português a ser traduzido; 

2. texto parcial – é o texto, com estruturas sentenciais 

Libras; 

3. vídeos – uma seqüência do texto parcial em Libras, 

na forma gestual animada; 

4. dicionário de símbolos – um conjunto de frases em 

português e as respectivas estruturas sentenciais Libras; 

5. dicionário de vídeos – um conjunto de estruturas 

sentenciais Libras e as respectivas formas gestuais 

animadas; 

6. memória de tradução – é a estrutura constituída pelo 

dicionário de símbolos e pelo dicionário de vídeos. 

 

A edição do dicionário de símbolos permitirá ao autor 

definir uma lista de pares de equivalências, onde o 

primeiro elemento do par é uma seqüência de termos em 

português e o segundo elemento do par é a respectiva 

estrutura sentencial em Libras. A edição do dicionário 

de vídeos permitirá ao autor definir relacionamentos de 

equivalência entre estruturas sentenciais Libras e suas 

formas gestuais animadas. 

O Falibras-MT possui uma interface gráfica para 

apresentar as formas gestuais animadas resultantes da 

tradução do texto fonte. O programa tradutor consultará 

o dicionário de vídeos, para apresentar a seqüência de 

vídeos. Essa estrutura permite a autoria de tradutores 

automáticos de português para Libras, bem como, o uso 

desses tradutores para gerar, a partir de textos em 

português, as equivalentes estruturas sentenciais Libras 

e as formas gestuais animadas.  

A técnica Memória de Tradução permite o registro nas 

tabelas de equivalência de formas Português-Libras. 

 

4. O Falibras como ferramenta pedagógica 
O Falibras como ferramenta pedagógica para o 

aprendizado cognitivo, foi apresentado a uma escola de 

ensino fundamental especializada na educação de 

surdos-mudos. Assim, dentro da política pedagógica da 

escola, propôs-se a aplicação de testes utilizando o 

sistema Falibras.  

Primeiramente, foram estabelecidos contatos para 

apresentação do Projeto, junto à direção e o corpo 

técnico da Escola. A partir daí ampliou-se a discussão 

junto aos professores e interpretes, com objetivo de 

conhecer a escola, seus projetos, números de alunos 

surdos por série e por turma, buscando estabelecer um 

grupo para aplicação de um trabalho que contemplasse 

alunos surdos e ouvintes. 

Foi agendada, respeitando o cotidiano da escola, uma 

data para apresentação geral do Projeto, com a presença 

de toda a equipe da universidade, junto à toda 

comunidade docente da escola. Foram debatidos temas 

tais como: as etapas, objetivos e implementação do 

projeto, além da visualização na tela do computador, 

onde foram mostrados exemplos de funcionamentos do 

sistema e a etapa em que se encontrava, para o corpo 

docente da escola. Depois disso, foi aberto o debate 

onde houve muitos questionamentos, explicações, 

análises didático-pedagógicas e observações. 

Após a autorização para se desenvolver o processo, 

dentro da política pedagógica da escola, inclusive, 

contando com a colaboração do corpo funcional, da 

mesma, na aplicação de testes utilizando o sistema 

Falibras, iniciou-se o processo de construção do objeto a 

ser proposto e, posteriormente avaliado. 

Dessa forma, reuniu-se com a escola para tomar ciência 

da decisão, quanto à turma de alunos que iria receber o 

projeto para execução e o tipo de abordagem. 

Concluiu-se por uma turma de alunos da 6ª série, com 

os quais foram iniciados trabalhos com o uso de um 

texto de apoio, a música Planeta Água, de  Guilherme 

Arantes, para se perceber o aprendizado com esse 

instrumento. Assim, definiu-se duas estratégias: 

- a primeira, com a construção total do texto, já na 

estrutura sentencial Libras, com intuito de avaliar o 

impacto de uma interpretação por meio de animação, 

sem erros na seqüência de animação, facilitando, assim 

a avaliação pedagógica.  

- a segunda, usando o texto original em português, com 

interrupções de sentenças, usando o sistema Falibras 

com sua estrutura atual, com a interface tradutora 

baseada em sintaxe e com interface tradutora baseada 

em memória de tradução. 
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Tomando a tradução, definida na primeira estratégia, a 

análise da música selecionada (na forma gestual e na 

estrutura sentencial Libras) foi feita pelos alunos surdos, 

professores e pela equipe técnica da escola, a partir da 

projeção da tela animada, a qual apresentamos na figura 

1. 

 
Figura 1. Tela de saída da interface tradutora do Falibras 

(palavra água). 
 

Segundo a professora de língua portuguesa da turma, a 

música apresenta um considerável nível de dificuldade 

para os alunos surdos, “- visto que além de apresentar 

sentidos figurados a música em si não tem significado 

para o aluno surdo como tem para o ouvinte”. A 

professora destacou, ainda, suas percepções sobre a 

dificuldade que um tradutor virtual pode ter já que, para 

o aluno surdo, o português sinalizado não supre algumas 

necessidades, como por exemplo, quando se apresentam 

ditos populares, onde a compreensão depende da 

possibilidade do interprete transformar o que está posto 

literalmente para o contexto figurado.  

Ao assistirem a projeção da música em Libras, os alunos 

surdos chegaram acompanhar os sinais juntos com a 

música e se sentiram seguros para sugerirem 

contribuições para melhoria do projeto. O nível de 

compreensão dos sinais e a captação da interpretação 

animada, segundo os alunos surdos, foram satisfatórios.  

Também, as projeções do Falibras – MT foram bem 

aceitas (figura 2). 

A diretora da escola que acompanhou todo o processo 

expressou o seu receio, quando dos primeiros contatos, 

por ser uma escola pólo, mas declarou estar muito 

satisfeita com a evolução do projeto desde quando foi 

feita a primeira apresentação, até a exibição ao público 

alvo. Solicitou a volta da equipe do Falibras, com novas 

propostas, o mais breve possível, visto a interação com 

os alunos de forma participativa, lúdica e construtiva.  

Requer-se, nesse sentido, entre outras coisas o 

desenvolvimento de uma grande produção de 

animações. 

 

 
Figura 2 – Tela do Falibras-MT com um instantâneo da 

apresentação da forma Libras gestual animada. 
 

5. Conclusões 
Este trabalho mostra os avanços da interface tradutora 

do sistema Falibras e seu potencial como ferramenta de 

apoio pedagógico. Também relata a inserção do projeto 

Falibras junto ao público alvo, no sentido de tomar 

subsídios para a utilização como ferramenta pedagógica. 

Essa experiência foi desenvolvida junto a uma escola 

cujo projeto pedagógico visa a inclusão social de 

surdos. A partir do projeto pedagógico da escola, 

definiu-se pela apresentação, junto a uma turma de 

estudantes com deficiência auditiva, de um texto 

(música) na Língua Brasileira de Sinais (Libras), na 

forma gestual animada, dentro do padrão do sistema 

Falibras. Dessa forma vislumbrou-se na prática o 

potencial pedagógico das ferramentas desenvolvidas. 

 

Referências 
[1] CORADINE, L. C.; ALBUQUERQUE, F. C.; BRITO, P. 

H. S.; SILVA, R. L. (2002): Interpretação Direta da 

Palavra em Português para a Libras na forma gestual: 

Etapa um do Sistema Falibras. In: I Congresso Internacional 

do INES - Demonstração. Rio de Janeiro, RJ, de 18 a 20 de 

Setembro de 2002. Anais do I Congresso Internacional do 

INES, pp. 127-134, set./2002. 96-2048. 

[2] LIRA, G. A. [2003]: O Impacto da Tecnologia na 

Educação e Inclusão Social da Pessoa Portadora de 
Deficiência Auditiva: Tradutor Digital Português X 

Língua Brasileira de Sinais - Tlibras. BOLETIM TÉCNICO 

DO SENAC. Vol. 29, Nº 3, pp. 42-51, set./dez. 2003. 
[3] CORADINE, L. C.; ALBUQUERQUE, F. C.; SILVA, A. 

F.; MADEIRO, J. M.; PEREIRA, M. C.; BRITO, P. H. S. 

(2004): Interpretação de Pequenas Frases com Análise 
Léxica no Sistema Falibras. In: III Fórum de Informática 

aplicada a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (IV 

Congresso Brasileiro de Computação). Itajaí, SC, de 08 a 12 

de Outubro de 2004. Anais do IV Congresso Brasileiro de 

Computação (CBcomp 2004), pp. 678-682, out./2004. ISSN 

1677-2822. 

[4] CORADINE, L. C.; ALBUQUERQUE, F. C.; SILVA, A. 

F.; MADEIRO, J. M.; PEREIRA, M. C.; TAVARES, O. L. 

(2004): Interpretação de Orações Simples Através do 

Falibras para Auxiliar na Aprendizagem de Crianças 
Surdas. In: XV Simpósio Brasileiro de Informática na 

CO-205



 

Educação (Pôster). Manaus, AM, de 09 a 12 de novembro de 

2004. Anais do XV Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação – SBIE 2004, Resumo, pp., nov./2004. ISBN 85-

7401-163-0. 

[5] CORADINE, L. C.; ALBUQUERQUE, F. C.; SILVA, A. 

F.; SILVA, C. B.; RIBEIRO, M. N. (2005): Desenvolvimento 

de um Analisador Léxico para Interação Texto-Figura do 

Sistema Falibras. Projeto CNPq/FAPEAL/UFAL. Iniciado 

em outubro de 2004. In: Relatório Final, outubro/2005. 

[6] TAVARES, O. L.; CORADINE, L. C.; BREDA, W. L. 

(2005): Falibras-MT – Autoria de tradutores automáticos 

de textos do português para Libras, na forma gestual 
animada: Uma abordagem com memória de tradução. In: 

III Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem 

Humana – TIL 2005 (XXV Congresso da Sociedade Brasileira 

de Computação). São Leopoldo, RS, de 25 à 29 de julho de 

2005. Anais do XXV Congresso da Sociedade Brasileira de 

Computação – SBC 2005, pp. 2099-2107, jul./2005. 

[7] CAMPOS, M. de B.; SILVEIRA, M. S.: Tecnologia para 
Educação Especial. 1998. Disponível em: 

http://www.c5.cl/ieinvestiga/actas/ribie98/167.html 

[8] PINHEIRO, E. (2002): Um Ambiente de Apoio à 
Tradução de Texto. Dissertação de Mestrado em Informática 

do PPGI/UFES. Vitória, ES, mar./2002. 
[9] ALMEIDA, J.J.; PINTO, U. (1994): JSpell – Um  módulo 

para Análise Léxica Genérica de Linguagem Natural. 
1994. Disponível em: 

http://natura.di.uminho.pt/~jj/pln/pln.html. 

 

Agradecimentos 
Este trabalho tem tido o apoio da Associação de Surdos 

de Alagoas (ASAL), com o senhor Arnaldo Nascimento 

dos Santos (surdo) e da Secretaria de Estado de 

Assistência às Minorias (AL) com os senhores Gilson 

Vilela da Silva (intérprete) e Maria Alcina Ramos de 

Freitas (pedagoga), nas discussões sobre a língua 

Libras. Também, a participação da equipe da Escola 

Tavares Bastos, quando à definição e ao 

acompanhamento do processo, de forma a não alterar o 

Projeto Pedagógico da Escola. 

 

CO-206



Proposta de Layout de Teclado para Comunicação 
Alternativa 

 
Luciane Aparecida Liegel, Percy Nohama   

 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC- PR 

Rua Imaculada Conceição, 1155- Prado Velho – CEP 80215-901 

Caixa Postal 16.210 – CEP 81611-970 – Tel. (41) 3271-1357 

Curitiba - Paraná- Brasil 

 

e-mail: percy@ppgia.pucpr.br 

luciane.liegel@pucpr.br 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Resumo 
Este artigo apresenta uma proposta de teclado para 

comunicação alternativa, para ser usado por portadores 

de paralisia cerebral com capacidade cognitiva 

preservada e coordenação motora que possibilite o 

acionamento mecânico de teclas. O teclado proposto é 

constituído por 115 teclas, divididas em cinco grupos: 

de atalho, alfanuméricas, numéricas, de funções e 

especiais de comunicação alternativa. Tamanhos, 

seqüências e cores diferentes, tanto de teclas quanto de 

caracteres foram usados, visando facilitar a localização 

das teclas nos seus referidos grupos. Adotou-se, para as 

teclas, o uso de símbolos gráficos da linguagem 

pictográfica PCS (Picture Symbols Communication). 

Os símbolos gráficos e as expressões foram 

selecionados entre as mais usadas no cotidiano dos 

usuários.   

 
1. Introdução 

Com o constante e rápido desenvolvimento da 

informática, o computador pessoal passou a fazer parte 

da realidade acessível à maioria das pessoas e 

instituições de ensino. Essa facilidade de acesso ao 

computador vem possibilitando a aliança dessa 

potencial ferramenta com os sistemas de comunicação 

alternativa [1].  

Infelizmente, em muitos casos, pessoas com 

deficiências motoras não conseguem usar os periféricos 

convencionais (mouse, joystick e teclado) de acesso ao 

computador [2]. Portanto, técnicas especiais de acesso 

precisam ser criadas para possibilitarem esse acesso. 

Tais técnicas baseiam-se no uso de teclados, mouses 

[3], joysticks, tracon balls, game paddles, 

sintetizadores de voz e softwares especialmente 

desenvolvidos para comunicação alternativa.  

Neste artigo, propõe-se um layout de teclado para 

comunicação alternativa, para ser usado por pessoas 

acometidas por alguma patologia que as impossibilite 

de se comunicarem de forma usual e independente [4], 

principalmente, portadores de paralisia cerebral com 

capacidade cognitiva preservada e coordenação motora 

que permita o acionamento mecânico de teclas. 

Adotou-se para o teclado, o uso de grupos de teclas 

alfanuméricas, numéricas, de atalho, de funções e 

comunicação. 

Para avaliação do teclado proposto, um questionário foi 

respondido por profissionais da Escola de Educação 

Especial Vivian Marçal em Curitiba, onde futuramente 

o teclado será adaptado a um computador portátil. 

 
2. Materiais e Métodos 

Um estudo da necessidade de um teclado possuir tanto 

teclas do teclado convencional, quanto teclas de 

comunicação alternativa com símbolos gráficos, foi 

realizado na Escola de Educação Especial Vivian 

Marçal, localizada em Curitiba.  

Aprovada a necessidade, uma proposta inicial de layout 

de teclado para comunicação alternativa foi criada.  

Essa proposta foi apresentada a oito profissionais de 

educação especial, três professores de educação infantil 

e um profissional de desenho industrial.  

O layout inicial do teclado continha localizações, 

tamanhos e seqüências de teclas, caracteres e símbolos 

pictográficos. Para escolha dessas características uma 

pesquisa bibliográfica foi realizada [1-6]. 

A avaliação dessa proposta inicial foi feita a partir das 

respostas dos profissionais a um questionário. Após a 

avaliação foram escolhidas as cores, tamanhos e 

seqüências diferentes de teclas, letras, números e 

símbolos para compor o teclado.  

Adotou-se dividir o teclado em cinco grupos de teclas: 

alfanuméricas, numéricas, atalho, funções e 

comunicação. 

Todas as teclas possuem caracteres na cor preta sobre 

um fundo branco. Esta escolha foi motivada por facilitar 

a visualização e localização das teclas por portadores de 

paralisia cerebral que apresentam dificuldades visuais 

[7]. Todos os caracteres possuem fonte Arial estilo 

negrito, com tamanhos variáveis de acordo com o grupo 

e o tamanho das teclas. 

Para cada grupo de teclas foi definido um tamanho 

básico de teclas, porém, nos grupos de teclas de 

funções, alfanuméricas e de comunicação ampliada, 

variações foram adotadas para facilitar a visualização e 
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digitação das mesmas, seguindo características de 

teclados alternativos expandidos [5] 

A seqüência de letras e números foi adaptada a partir do 

padrão usado na pesquisa da terapeuta Miryam Pelosi 

[5].  

Adotou-se o uso de símbolos gráficos PCS (Picture 

Symbols Communication) [8]. Os símbolos escolhidos 

para essas teclas são os mais usados no cotidiano dos 

usuários [9].  

 

3. Resultados 
A proposta inicial do layout de teclado para 

comunicação ampliada foi avaliada por 12 voluntários. 

A Tabela 1 apresenta a porcentagem de características 

do teclado proposto, aprovadas pelos participantes do 

estudo.  

 

Caracterísiticas % características 
comuns 

pretos 90% Caracteres  

 coloridos 10% 

consoantes 100% 

vogais igual 

consoantes 

16,6% 

vogais ampliadas 83,3% 

teclas de funções 100% 

teclas 

alfanuméricas 

100% 

teclas numéricas 100% 

letras das teclas 

de comunicação 

90% 

teclas de 

comunicação 

100% 

 

 

 

 

 

 

Dimensões 

 

 

símbolos 

pictográficos 

100% 

Tabela 1. Porcentagem de características comuns escolhidas 

pelos participantes do estudo. 

 

Analisando-se os dados, projetou-se o teclado para 

comunicação alternativa, composto por 115 teclas, 

divididas em cinco grupos: de atalho, alfanuméricas, 

numéricas e especiais de comunicação ampliada. A Fig. 

1 ilustra o teclado projetado. O conjunto todo mede 

33,50 x 21,50 cm. 

O primeiro grupo de teclas, denominado grupo das 

teclas de atalho, é formado por 9 teclas dispostas na 

linha superior do teclado. Com essas teclas, o usuário 

tem um atalho direto para as teclas Esc, Tab e Caps 

Lock, com funções iguais ao teclado convencional. As 

demais teclas servem para acesso a Internet (www), e-

mail, ouvir música, cancelar instruções, reiniciar e 

desligar o computador. Essas teclas têm dimensões de 

3,70 x 1,70 cm. Essas teclas possuem caracteres pretos 

sobre fundo branco, com fonte Arial, estilo negrito e 

tamanho 16.  

O grupo das teclas alfanuméricas fica localizado abaixo 

do grupo de funções, na parte superior esquerda do 

teclado, e compõe-se de 59 teclas de letras, símbolos, 

acentuação e pontuação. Este grupo está dividido em 

dois subgrupos. O primeiro contém 32 teclas, onde as 

letras são dispostas em seqüência alfabética, em 4 linhas 

e 7 colunas alinhadas. 24 para as consoantes e tamanho 

36 para as vogais. Essa variação de tamanhos de letras, 

visou proporcionar uma maior facilidade de localização 

dos caracteres, especialmente das vogais [7]. 

O segundo subgrupo contém 17 caracteres, incluindo, 

em especial, a tecla de espaçamento, letras acentuadas 

para facilitar a digitação. 

O grupo das teclas numéricas, está localizada ao lado 

direito das teclas alfanuméricas, sob o grupo das teclas 

de atalho. Adotou-se a seqüência numérica baseada do 

menor para o maior número e de cima para baixo. 

Adotou-se o uso de teclas de 1,70 x 1,70 cm, conforme 

dimensões de teclas do teclado convencional. Essas 

teclas possuem caracteres pretos sobre fundo branco, 

com fonte Arial, estilo negrito.  

O grupo localizado na parte inferior do teclado contém 

22 teclas de comunicação ampliada, divididas em dois 

subgrupos. O primeiro subgrupo é formado por 3 teclas 

de atalho para PESSOAS, EXPRESSÕES SOCIAIS, e 

SUBSTANTIVOS e 8 teclas de auxílio à escrita. O 

segundo subgrupo, é formado por 3 teclas de atalho para 

VERBOS, ADJETIVOS e MISCELÂNIA, e 8 teclas de 

auxílio à escrita. As teclas de atalho medem 3,70 x 2,0 

cm, além das expressões, essas teclas possuem símbolos 

pictográficos e uma numeração em ordem crescente. As 

demais teclas de comunicação medem 3,00 x 3,00 cm. 

Para esse grupo de teclas, todas as letras são pretas 

sobre um fundo branco, com fonte Arial, estilo negrito e 

tamanho 12. Os números são pretos sobre um fundo 

branco, com fonte Arial, estilo normal e tamanho 9. As 

teclas de atalho são distribuídas em 2 colunas de 3 

linhas. A primeira coluna, está localizada na parte 

inferior esquerda do teclado. Essas teclas servem como 

atalho para seleção das expressões contidas nas 8 teclas 

restantes desse subgrupo. As teclas de auxílio à escrita, 

estão distribuídas em 4 colunas e 2 linhas, ao lado das 

teclas de atalho. A mesma distribuição de teclas é 

adotada para as teclas do segundo subgrupo, localizado 

ao lado das teclas do primeiro subgrupo.  

As teclas de auxílio à escrita, possuem 1 coluna com 3 

linhas, cada linha é numerada e contém uma expressão. 

A numeração das linhas segue a ordem crescente, essa 

numeração serve como referencial para as teclas de 

atalho, ou seja: 1 - PESSOAS, 2 - EXPRESSÕES 

SOCIAIS, 3 - SUBSTANTIVOS, 4 - VERBOS, 5 -

ADJETIVOS e 6 - MISCELÂNIA.  

A seqüência das expressões, dessas teclas segue uma 

ordem lógica baseada em grupos de expressões e 

antônimos, para facilitar a localização das expressões.   
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Fig 1. Layout do Teclado de Comunicação Alternativa. 

  

4. Discussão e Conclusões 
O layout proposto será adotado para confecção de um 

teclado a ser adaptado em computador. 

O teclado apresenta características de facilidade de 

localização de teclas e grupos de teclas, suas 

características foram adaptadas a partir de teclados 

virtuais, teclados ampliados e pranchas de comunicação 

alternativa [5],[10], utilizadas na alfabetização de 

portadores de paralisia cerebral com capacidade 

cognitiva preservada.  

Outra característica marcante do layout de teclado 

proposto é conter teclas de comunicação ampliada e do 

teclado convencional, num mesmo teclado de 

acionamento mecânico. Essas teclas, além de 

facilitarem a escrita, podem colaborar com a redução 

de fadiga muscular e tempo de digitação [10].  

Por ser, também, uma ferramenta de estímulo à 

alfabetização, o layout de teclado proposto, pode ser 

usado por crianças na fase de alfabetização. 

Procura-se com esta proposta contribuir para a futura 

disponibilização de teclados que auxiliem na promoção  

da independência de portadores paralisia cerebral com 

capacidade cognitiva preservada e coordenação motora 

que possibilite o acionamento mecânico de teclas.  

Através dessa independência, pretende-se contribuir 

com a inclusão social, familiar, educacional e 

profissional dos usuários.  
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Resumo 
Atualmente o computador pode ser considerado uma 

ferramenta útil para facilitar a interação das pessoas 

surdas com a sociedade em geral, e para este fim 

existem diversas ferramentas. A fim de contribuir com o 

desenvolvimento destas, foram testadas, neste trabalho, 

duas Redes Neurais Artificiais (Perceptron e LVQ) para 

a tarefa de reconhecimento de sinais estáticos de 

LIBRAS, utilizados para representar as letras do 

alfabeto. Este reconhecimento faz uso de assinaturas de 

bits de imagens de configurações da mão e fornece o 

significado destas na língua portuguesa. Os testes 

realizados mostraram a adequabilidade do uso destas 

Redes Neurais Artificiais com assinaturas de bits como 

meio de representação da imagem a ser reconhecida. 

Com a realização deste trabalho pretendeu-se contribuir 

com o aprimoramento do tratamento do problema de 

tradução de LIBRAS para o português. 

 

1. Introdução  
As línguas de sinais são línguas que expressam a 

capacidade do ser humano em se comunicar por meio de 

uma linguagem, assim como quaisquer outras línguas, 

independente da modalidade visual-espacial que 

apresentam [1]. Elas são compostas pelos mesmos 

níveis lingüísticos que compõem as línguas faladas: 

fonológico, morfológico, sintático e semântico, e 

possuem como unidade básica os “sinais”. Estes são 

formados a partir da combinação da forma e do 

movimento das mãos e do ponto no corpo ou no espaço 

onde são realizados. A língua de sinais não é universal. 

Cada país tem a sua própria, que sofre influências da 

cultura nacional. No Brasil, a língua utilizada é a 

LIBRAS - Língua BRAsileira de Sinais.  

A importância da língua de sinais é enfatizada quando 

esta atua como um fator decisivo na melhora das 

possibilidades de inclusão do surdo em diferentes 

aspectos. Muitos esforços vêm sendo feitos com o 

intuito de minimizar as dificuldades encontradas pelos 

surdos, tanto no nível de interação social como nas 

interações destes com o mundo digital. Hoje, o 

computador pode atuar como um aliado importante para 

a aprendizagem e para a comunicação dos surdos com a 

sociedade em geral. SantaRosa apud  [2], relata que as 

experiências no Brasil com o uso da informática por 

surdos mostram diversos pontos positivos relacionados 

a mudanças nas dimensões cognitiva, afetiva e social 

destes indivíduos.   

Atualmente existem diversas ferramentas 

computacionais de apoio ao ensino e à educação dos 

surdos e à sua inclusão na sociedade. Essas ferramentas 

são utilizadas de forma bi-direcional, ou seja, dentro das 

atividades a que cada uma se propõe suportar ou 

automatizar, tanto os surdos podem interagir com as 

ferramentas no sentido de aprender ou aprimorar suas 

habilidades relacionadas à leitura, escrita e compreensão 

da língua de sinais ou da língua oral, quanto os 

indivíduos falantes podem se utilizar desta automação 

para aprender a língua de sinais ou, simplesmente, para 

estabelecer uma comunicação de maior qualidade com 

os surdos [3].  

Para o desenvolvimento dessas ferramentas tem-se 

utilizado, com freqüência, técnicas de Inteligência 

Artificial, principalmente nas ferramentas que se 

destinam a realizar tarefas de tradução (Língua de Sinais 

– Língua Oral – Língua de Sinais) e tarefas de 

interpretação e construção de textos ou falas em Língua 

de Sinais. Em [4] é apresentado sobre como a 

Inteligência Artificial e outras áreas da Ciência da 

Computação podem atuar na automação de diversos 

processos envolvidos no processamento da língua de 

sinais, quer seja gesticulada ou escrita.  

Dentre as técnicas de Inteligência Artificial, e em 

relação à tarefa de reconhecimento e interpretação de 

sinais, domínio de aplicação deste trabalho, a técnica de 

Redes Neurais Artificiais (RNAs) tem sido bastante 

utilizada. Esse contexto motivou o estudo e a aplicação 

de algumas variações desta técnica na tarefa de 

reconhecimento e interpretação de sinais aplicado ao 

contexto de LIBRAS.  Para isso optou-se por testar duas 
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RNAs, Perceptron e LVQ, comumente utilizadas para a 

tarefa de Reconhecimento de Padrões (RP).  Os padrões, 

neste caso as configurações de mão (estáticas) que 

representam as letras do alfabeto foram representadas 

por meio de suas “assinaturas de bits” verticais e 

horizontais. Os resultados obtidos nos testes são 

promissores e incentivam o aprimoramento do uso desta 

representação junto aos algoritmos de reconhecimento 

escolhidos. 

Este trabalho está organizado como segue: na Seção 2 

são descritos, de forma geral, o processo de RP, as 

RNAs, bem como as redes específicas Perceptron e 

LVQ. Ainda nesta seção, são apresentados alguns 

trabalhos realizados na área de reconhecimento de sinais 

com RNAs aplicados sobre diferentes línguas de sinais. 

Na Seção 3 são apresentadas a representação das 

imagens em assinatura de bits e a modelagem das RNAs 

utilizadas. Na Seção 4 estão descritos os testes e 

resultados obtidos. Por fim apresentam-se as 

considerações finais que descrevem de maneira sucinta 

as conclusões obtidas e as intenções de continuidade 

deste trabalho. 

 

2. Teorias Relacionadas 
2.1 Reconhecimento de Padrões 
Em [5] define-se que RP é a ciência que se preocupa 

com a descrição ou classificação de padrões. Um padrão 

pode ser um grupo de dados medidos ou observados, 

geralmente representados num vetor ou numa matriz. O 

RP vem sendo usado em atividades cotidianas ou em 

pesquisas científicas para atender a diferentes 

aplicações. Os sistemas que o implementam são 

divididos em várias fases, as quais facilitam o trabalho 

de reconhecimento e o torna mais preciso.  

Quando se trabalha com o reconhecimento de imagens 

digitais, as fases deste processo seguem a seguinte 

ordem: aquisição da imagem; pré-processamento; 

segmentação; representação e descrição e por fim o 

reconhecimento e a interpretação do objeto a ser 

reconhecido. Quando se trata de sistemas de 

reconhecimento dos gestos da língua de sinais é possível 

dividir a fase de reconhecimento em duas: o 

reconhecimento da postura e o reconhecimento 

dinâmico dos gestos (como em [6]).   

Na fase de aquisição, a imagem é capturada por meio de 

um sensor que a lê produzindo um sinal digital. A fase 

de pré-processamento da imagem adquirida tem como 

objetivo melhorar a imagem de forma a aumentar as 

chances para o sucesso dos processos seguintes. Na fase 

de segmentação, a configuração da mão é extraída da 

imagem e a extração de parâmetros reduz o tamanho do 

padrão, detectando as características interessantes no 

segmento da mão como: posição e ângulo relativo aos 

dedos, o centro e direção da mão, assinaturas digitais 

entre outras. O reconhecimento da postura e do gesto 

envolve pesquisar, dentre padrões conhecidos, àquele 

que melhor se ajusta aos parâmetros extraídos. 

O RP pode ser projetado sob diferentes abordagens. A 

abordagem clássica, denominada “Teoria da Decisão” 

ou Estatística, baseia-se nos modelos probabilísticos. Já 

na abordagem sintática, os padrões são representados na 

forma simbólica (como cadeias e árvores), e os métodos 

de reconhecimento baseiam-se no casamento de cadeias 

ou em modelos que tratam os padrões simbólicos como 

sentenças de uma linguagem artificial. A abordagem 

neural, utilizada neste trabalho procura determinar um 

mapeamento entre entradas e saídas inspirando-se na 

forma de processamento realizado no cérebro biológico 

[7].  

 

2.2 Redes Neurais Artificiais 
As RNAs são inspiradas em modelos do funcionamento 

do cérebro biológico. Em [8] o cérebro é descrito como 

sendo muito complexo, não-linear e computa de forma 

paralela. É composto por unidades simples com 

capacidade natural de adquirir e armazenar 

conhecimento e disponibilizá-lo para uso futuro. Como 

as RNAs são inspiradas no cérebro humano, elas 

também são capazes de aprender e armazenar 

conhecimento em um sistema de conexões semelhantes 

às conexões cerebrais. Em [9], uma RNA é 

caracterizada pelas conexões dos padrões entre os 

neurônios (arquitetura), pelo método de determinar os 

pesos nas conexões (algoritmos de treinamento ou de 

aprendizado) e pela função de ativação utilizada [9]. 

De forma simplificada, uma RNA consiste de um 

montante de elementos simples de processamento 

chamados neurônios, unidades, células ou nodos. Cada 

neurônio é conectado a outros neurônios por meio de 

conexões diretas, cada qual associada a um valor. Estes 

valores são ditos “pesos sinápticos”, e representam as 

informações utilizadas para a resolução de problemas. 

Cada neurônio possui um estado interno, chamado de 

ativação ou nível de ativação, que é uma função das 

entradas recebidas. Um neurônio envia a ativação como 

um sinal para outros neurônios. Na Figura 1 é 

apresentado um exemplo de um neurônio artificial, onde 

o neurônio Y recebe três entradas: X1, X2 e Xm, com 

ativações x1, x2 e xm; a soma das entradas do neurônio 

Yk é dada por: Σ = wk1x1 + wk2x2 + wkmxm, onde wk1, wk2 

e wkm são os pesos sinápticos que atuam como 

inibidores ou intensificadores de sinal; a ativação vk do 

neurônio Yk é dada pela função de ativação yk = ϕ(vk) e 

representa o sinal de saída do neurônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Neurônio artificial simples (adaptada de [8], p. 

11). 

Inicialmente os pesos de uma RNA devem ser 

determinados de uma forma aleatória ou seguindo 
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alguma regra de distribuição que admite algum 

conhecimento a priori sobre o problema. Então, o 

aprendizado da rede é construído por meio de um 

processo iterativo de ajuste de pesos e limiares. O 

método para determinar esses valores é chamado 

treinamento.  As duas principais formas de treinamento 

utilizadas em RNAs são o treinamento supervisionado e 

o não-supervisionado (veja [9] para mais detalhes). 

Após a rede ser treinada, cada padrão a ser reconhecido 

é mostrado a ela. De posse dos valores do vetor de 

entrada deste padrão e dos valores dos pesos alterados 

durante o treinamento, é feito um processamento a fim 

de verificar a qual conjunto ou classe, determinado 

padrão pertence.  

As redes neurais utilizadas neste trabalho para o 

treinamento e reconhecimento dos gestos manuais são a 

Perceptron e a LVQ (Learning Vector Quantization - 

Quantização Vetorial Adaptativa) descritas a seguir. 

 

2.3.1 Perceptron 
A rede Perceptron de estrutura simples é composta por 

uma camada de neurônios de entrada, uma camada de 

neurônios de saída mais uma unidade bias (uma unidade 

que age como um intensificador de sinal). A camada de 

entrada está ligada à camada de saída por meio de 

conexões pesadas e a saída é determinada pela soma dos 

produtos de cada entrada pelo peso existente na conexão 

em análise.  

Nesta rede utiliza-se um algoritmo clássico de 

treinamento supervisionado, com variações na taxa de 

aprendizado, no threshold
1
 (θ), no número de iterações e 

na forma de passagem dos padrões de treinamento [9]. 

Neste processo, para cada padrão de entrada é 

computada a ativação do neurônio de saída. A saída do 

perceptron, y, neste trabalho, determinada pela função 

de ativação f(y_in), apresentada na Equação 2.1, indica 

se o neurônio será ativado ou não. A necessidade de 

mudança nos pesos e no bias é verificada se não houver 

coincidência da saída obtida com a saída esperada. 

                         

 

                                                                              (2.1) 

 

Os dados de entrada são aqui representados em notação 

binária (0 ou 1) e a saída da rede é determinada pelas 

ativações positivas ou negativas dos neurônios da 

camada de saída. A ativação positiva de um neurônio 

classifica a entrada da rede como pertencente à classe 

que este representa. O objetivo desta rede é dividir o 

espaço dos padrões a serem reconhecidos em regiões 

que representam classes [9]. 

 

2.3.2 LVQ 
Esta rede possui uma camada de entrada para receber os 

padrões de entrada e uma camada de neurônios 

competitivos. O esquema de aprendizado 

                                                           
1
 Threshold é um limiar utilizado na tomada de decisão 

sobre a ativação do neurônio. 

supervisionado usado nesta rede se aplica a esta camada 

de neurônios competitivos, em que o neurônio 

(representado pelo seu vetor de pesos) que se encontra 

mais próximo do vetor de entrada (padrão), de acordo 

com uma determinada métrica, ganha a competição e 

por conseqüência é determinado como o representante 

daquele padrão de entrada. Nesta rede cada neurônio de 

saída representa uma classe ou categoria e esta classe ou 

categoria pode ser representada por vários neurônios. O 

ajuste de peso é feito sobre esse neurônio vencedor: se 

ele representa a classe desejada para o padrão de 

treinamento então ele é ajustado de forma a se 

aproximar vetorialmente deste padrão, caso contrário, o 

ajuste o distancia do padrão. Assim, durante o 

treinamento, os neurônios são posicionados de forma a 

construir uma superfície de decisão [9]. 

Com freqüência, os vetores de peso iniciais são 

fornecidos (inicialização de pesos) de forma a 

representar uma classificação conhecida, ou seja, 

vetores que representam padrões de entrada de uma 

determinada classe são utilizados para inicializar os 

pesos das unidades que devem representar aquela classe.  

 

2.3 Trabalhos Correlatos 
Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos a fim de 

realizar o reconhecimento e interpretação de sinais de 

línguas de sinais. Destacam-se aqui alguns trabalhos 

que, para este fim, fazem uso das técnicas RNAs. 

Em [10] foram realizados estudos e testes com uma rede 

Percpetron Multi-Camadas com algoritmo de 

aprendizado Backpropagation, com o objetivo de 

reconhecer os gestos manuais do alfabeto das línguas de 

sinais americana e japonesa. Neste estudo foram 

utilizadas 26 e 42 posturas manuais do alfabeto da 

língua de sinais americana e japonesa, respectivamente.  

Os mesmos autores realizaram estudos com uma rede 

neural de arquitetura híbrida chamada T-CombNET que 

usa um critério de divisão espacial baseado na medida 

da distância entre classes. Esta rede foi inspirada na rede 

neural CombNET-II proposta por Iwata apud [11].  

Nos estudos realizados em [12], foi implementado o 

reconhecimento do movimento das mãos com um 

modelo baseado na medida da Distância de Hausdorff 

juntamente com o Descritor de Fourier e a Rede Neural 

Hopfield. A Distância de Hausdorff e o Descritor de 

Fourier são utilizados no processamento da imagem 

antes do reconhecimento, onde são analisadas as 

variações de tempo, a trajetória de movimento e a forma 

da mão em 2D, quadro a quadro. E, de posse desses 

dados, é utilizada a Rede Neural Hopfield para o 

reconhecimento dos gestos manuais. 

Em [13] foi utilizada a RNA Backpropagation para o 

reconhecimento dos gestos manuais da língua de sinais. 

Neste trabalho, num primeiro momento foram extraídas 

as características da imagem 2D como área, posição, 

largura e altura da mão, e depois foi utilizada a rede 

neural citada para fazer o reconhecimento proposto, 

obtendo um bom resultado. Já em [14] utilizando a 

mesma rede, os resultados no reconhecimento foram 

( )
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melhores, mas utilizaram na aquisição da imagem uma 

luva com sensores, onde são capturados, com boa 

precisão, os movimentos dos dedos, a inclinação e a 

rotação da mão.  

Em [15] é apresentada uma técnica chamada Time-

Delay Neural Network (TDNN) - Rede Neural time-

delay, que é uma rede feed-forward (propagação direta 

dos dados) multicamada, onde a resposta no tempo t é 

baseada nas entradas no tempo anterior. Assim, é 

considerado no treinamento da rede um histórico da 

seqüência temporal dos dados. A abordagem consiste de 

um sistema de reconhecimento capaz de analisar as 

características temporais dos sinais gerados, quadro a 

quadro, na seqüência da imagem, baseado nas trajetórias 

do movimento e considerando a variação na leitura dos 

padrões ao longo das aquisições dos dados.  
 

3. Modelagem do Sistema de 
Reconhecimento 

Na Figura 2 é mostrada a arquitetura do sistema, bem 

como a disposição das fases necessárias para fazer o 

reconhecimento dos gestos manuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Arquitetura do sistema. 

 
3.1 Representação do Sinal 
Os gestos manuais considerados são estáticos, estão 

relacionados às letras do alfabeto e estão representados 

em imagens 2D, (as imagens originais foram obtidas no 

Dicionário de LIBRAS [16], Figura 3(a)). Para que as 

imagens pudessem ser treinadas, realizou-se um pré-

processamento nas imagens originais, o qual as 

transformou em imagens binárias, Figura 3(b), a fim de 

adequá-las ao processo de extração de características. 

A partir da imagem binária realizou-se a extração de 

características, criando os vetores de assinaturas de bits 

horizontais e verticais. Esses vetores contêm, em cada 

uma de suas coordenadas, a quantidade de pixels
2
 

brancos encontrados em cada linha (assinatura vertical), 

ou coluna (assinatura horizontal) da imagem. Dessa 

forma, é possível representar a largura e a altura da mão, 

e outras variações de forma. Na Figura 4 é mostrada a 

representação gráfica da assinatura horizontal e vertical 

correspondente à imagem mostrada na Figura 3(b). 

 

                                                           
2
 Pixel é a abreviação de picture element (elemento da 

imagem). O conjunto de pixels forma uma matriz que 

representa a imagem digital [7]. 

 

          

 

                           

                      

 

(a)                              (b) 
Fig. 3. Imagem da letra “d” em LIBRAS: (a) Imagem original 

[4]; (b) Imagem binária. Imagens de 236X236 pixels. 

 

 

 

 

 

 

                     (a)                                   (b) 
Fig. 4. Gráfico da assinatura de bits da imagem da letra “d”: 

(a) horizontal; (b) vertical. 
 

A estrutura de dados utilizada para armazenar a 

assinatura de bits é um vetor com 236 posições. Os 

valores inteiros que representam a quantidade de pixels 

brancos da coluna ou da linha da imagem binária foram 

normalizados a fim de amenizar, se não anular, 

variações na imagem relativas à distância de captura.  

 

3.2 Modelagem das RNAs 
Tanto a rede Perceptron quanto a LVQ implementadas 

utilizam, basicamente, os mesmos parâmetros para o 

treinamento e a entrada dos dados é feita da mesma 

forma. A camada de entrada da rede é composta por 236 

neurônios, de forma que o valor de cada coordenada do 

vetor de característica represente o sinal de entrada para 

cada neurônio desta camada.  

A quantidade de neurônios existente na camada de saída 

da rede Perceptron corresponde a um neurônio de saída 

para cada classe (cada letra do alfabeto) utilizada no 

treinamento. Já para a rede LVQ utilizaram-se 3 

neurônios de saída para representar cada classe. A 

métrica utilizada no treinamento da rede LVQ foi a 

Distância Euclidiana. 

 

4. Testes e Resultados 
O treinamento das redes foi realizado com as assinaturas 

de bits horizontais e verticais das imagens binárias 

normais, ou seja, as imagens originais escolhidas como 

padrão.  Do conjunto de 26 letras utilizado para os 

testes, três envolvem movimento e nestes casos 

considerou-se a captura de um quadro. 

Os testes foram realizados com as assinaturas de bits 

horizontais e verticais das imagens rotacionadas na 

direção direita a 10º e esquerda a –10º; e escalonadas de 

forma a aumentar e diminuir a imagem da configuração 

de mão, utilizando, respectivamente, um fator 8 e –8. 

Nas Figura 5 são apresentados exemplos de imagens de 

teste correspondentes à letra “d”. 
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(a)                  (b)                 (c)                 (d) 
Fig. 5. Imagem binária da letra “d” em LIBRAS: (a) 

rotacionada à direita; (b) rotacionada à esquerda; (c) 

escalonada para aumentar e (d) escalonada para diminuir. 

 

A fim de proporcionar uma reflexão sobre a 

adequabilidade do uso de assinaturas de bits, são 

apresentados nas Figuras 6 e 7 os gráficos das 

assinaturas de bits horizontais e verticais das imagens de 

teste da Figura 5. 

 

 

 

 

 

       (a)                    (b)                  (c)                  (d) 
Fig. 6. Gráficos das Assinaturas de Bits referente à letra “d”. 

Rotacionada à direita: (a) Horizontal; (b) Vertical. 

Rotacionada à esquerda: (c) Horizontal; (d) Vertical. 

 

         

 

 

 

       (a)                   (b)                  (c)                    (d) 
Fig. 7. Gráficos das Assinaturas de Bits referente à letra “d”. 

Escalonada de forma a aumentar a configuração da mão: (a) 

Horizontal; (b) Vertical. Escalonada de forma a diminuir a 

configuração da mão: (c) Horizontal; (d) Vertical. 

 

A análise dos testes de reconhecimento foi feita com 

base na quantidade de assinaturas de bits reconhecidas. 

Considerando que para cada letra, quatro variações 

foram criadas, o conjunto de teste possui 104 padrões. O 

reconhecimento de 42 padrões implica em uma taxa de 

reconhecimento de 40,3% (ver Tabela 2). Também 

foram feitos testes com grupos de assinaturas de bits de 

imagens. Esses grupos foram criados de acordo com a 

percepção visual sobre imagens similares ou não. A 

intenção foi propiciar a análise do grau de dificuldade 

de reconhecimento em cada grupo. 

 

4.1 Resultados 
Os testes realizados utilizando o conjunto das 26 

representações do alfabeto de LIBRAS obtiveram bons 

resultados com a rede LVQ usando padrões de entrada 

como pesos iniciais, já a rede Perceptron e a rede LVQ 

com pesos iniciais randômicos, tiveram taxas de 

reconhecimento mais baixas. Na Tabela 1 é apresentado 

o resultado dos testes realizados com as assinaturas de 

bits horizontais e na Tabela 2 com as assinaturas de bits 

verticais. As duas tabelas apresentam resultados para a 

rede Perceptron com pesos iniciais em zero e para a rede 

LVQ usando padrões de entrada como pesos iniciais (1) 

e pesos iniciados de forma aleatória (2). 

 

Rede Neural Número de letras reconhecidas 
 Treinamento (seqüencial/aleatório) 

Perceptron 30 / 44 = 28% / 42% 

LVQ (1) 85 / 85 = 81,7% / 81,7% 

LVQ (2) 17 / 11 = 16,3% / 10,5% 
Tabela 1. Resultado dos testes realizados com as assinaturas 

de bits horizontais. 

 
 

Rede Neural Número de letras reconhecidas 
 Treinamento (seqüencial/aleatório) 

Perceptron 42 / 37 = 40,3% / 35,5% 

LVQ (1) 96 / 96 = 92,3% / 92,3% 

LVQ (2) 4 / 13 = 3,84% / 12,5% 
Tabela 2. Resultado dos testes realizados com as assinaturas 

de bits verticais. 

 

Diante dos resultados obtidos, tem-se que tanto para a 

assinatura de bits horizontal quanto vertical, os 

melhores resultados ocorreram com a rede LVQ 

utilizando os padrões de entrada como pesos iniciais. Já 

a rede Perceptron obteve resultados insatisfatórios, 

assim como a rede LVQ com pesos iniciados de forma 

aleatória. Percebe-se também, que a assinatura de bits 

vertical obteve melhores resultados do que a horizontal. 

Isso ocorre pelo fato de que as assinaturas de bits 

horizontais apresentaram mais semelhanças entre si do 

que as assinaturas de bits verticais. Essa característica 

faz com que as redes neurais tenham maiores 

dificuldades no aprendizado durante o treinamento. 

Da mesma forma que o conjunto com as 26 

representações do alfabeto de LIBRAS foi treinado e 

testado, os grupos também o foram e obteve-se 

resultados diferenciados. Nas Tabelas 3 e 4 estão 

descritos os resultados obtidos com o grupo 1 composto 

por 20 assinaturas de bits de imagem com poucas 

semelhanças e nas Tabelas 5 e 6, estão os resultados 

obtidos com o grupo 2 composto de 40 assinaturas de 

bits de imagem semelhantes.  
 
 

Rede Neural Número de letras reconhecidas 
 Treinamento (seqüencial/aleatório) 

Perceptron 8 / 12 = 40% / 60% 

LVQ (1) 16 / 16 = 80% / 80% 

LVQ (2) 10 / 11 = 50% / 55% 
Tabela 3. Resultado dos testes realizados com as assinaturas 

de bits horizontais do grupo (1). 

 
 

Rede Neural Número de letras reconhecidas 
 Treinamento (seqüencial/aleatório) 

Perceptron 11 / 13 = 55% / 65% 

LVQ (1) 20 / 20 = 100% / 100% 

LVQ (2) 13 / 12 = 65% / 60% 
Tabela 4. Resultado dos testes realizados com as assinaturas 

de bits verticais do grupo (1). 
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Rede Neural Número de letras reconhecidas 
 Treinamento (seqüencial/aleatório) 

Perceptron 13 / 17 = 32,5% / 42,5% 

LVQ (1) 35 / 35 = 87,5% / 87,5% 

LVQ (2) 15 / 19 = 37,5% / 47,5% 
Tabela 5. Resultado dos testes realizados com as assinaturas 

de bits horizontais do grupo (2). 

 

Rede Neural Número de letras reconhecidas 
 Treinamento (seqüencial/aleatório) 

Perceptron 19 / 19 = 47,5% / 47,5% 

LVQ (1) 38 / 38 = 95% / 95% 

LVQ (2) 20 / 19 = 50% / 47,5% 
Tabela 6. Resultado dos testes realizados com as assinaturas 

de bits verticais do grupo (2). 

 

Com o resultado destes dois grupos, percebe-se que a 

semelhança e a diferença de dados das assinaturas de 

bits teve influência no treinamento das redes e 

conseqüentemente no reconhecimento. Num aspecto 

geral o primeiro grupo obteve melhores resultados do 

que o segundo grupo em relação à assinatura de bits 

vertical. Estes resultados estimulam o uso da 

metodologia de “dividir e conquistar” focando a 

resolução de subproblemas por especialistas diferentes 

para compor uma arquitetura de sistema que atenda 

melhor aos objetivos de reconhecimento geral.  

 

5. Considerações Finais 
Este trabalho testou duas RNAs para a tarefa de 

reconhecimento de padrões, a fim de contribuir para o 

aprimoramento do sistemas que objetivam realizar a 

tradução automática da LIBRAS para a língua 

portuguesa. 

Diante dos resultados obtidos, percebeu-se que a 

utilização da rede LVQ juntamente com a representação 

da imagem via assinaturas de bits é estimulante. E, dado 

que esta RNA foi aplicada em sua forma mais básica, 

pretende-se na continuidade deste trabalho, aprimorar o 

uso desta RNA inserindo-a numa arquitetura de Comitê 

de Máquinas. Pretende-se ainda trabalhar em uma 

arquitetura de Sistemas Híbridos que façam uso de 

outras técnicas da Inteligência Artificial para 

aprimoramento da RNA. 
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Resumen 
Se describe el diseño de un sistema de rehabilitación 

fonoarticulatoria para menores con Labio y/o Paladar 

Hendido-(LPH) corregido. El software genera voz 

sintética, empleando técnicas híbridas de concatenación 

de unidades y predicción lineal. El diccionario de 

palabras es de dominio restringido y se enfoca en los 

ejercicios de rehabilitación de patologías de voz y habla, 

teniendo en cuenta características prosódicas de la 

región central de Colombia. 

Los resultados mostraron que una arquitectura de 

concatenación híbrida, de frases y palabras completas, 

logra conservar la prosodia e identidad fonética. 

La comparación de técnicas de síntesis de voz, demostró 

que no es viable generar, con una sola de ellas, voz que 

no sea desagradable al paciente. El uso de algoritmos 

Concatenative Length Unit Selection-(CLUS), permitió 

obtener resultados satisfactorios en la naturalidad, no 

obstante, se elevó la complejidad del sistema y el costo 

computacional.  Para palabras aisladas no disponibles en 

el corpus de listas ligadas, se recurrió a los algoritmos 

Pitch Synchronous Overlap Add – (PSOLA). 

 

1. Introducción 
Cuando un niño nace con el Labio y/o Paladar Hendido, 

generalmente su operación se realiza a temprana edad, 

tanto por necesidad estética, salud oral y digestiva; 

como para evitar que sus órganos fonadores tomen 

posturas incorrectas o generen movimientos musculares 

compensatorios, en su intento de articular sonidos para 

lograr la comunicación [1].  

Sin embargo, luego de la corrección quirúrgica, los 

pacientes regularmente presentan insuficiencias como la 

Incompetencia Velo Faríngea (IVF) (cuando el velo del 

paladar y la pared de la faringe posterior no separan las 

cavidades oral y nasal durante la fonación) [2], y otros 

problemas de resonancia y emisión vocal 

(hiponasalidad, hipernasalidad, soplo respiratorio y 

golpe glótico [3]), provocando que la voz tenga baja 

inteligibilidad [4]. 

El tratamiento con especialistas fonoaudiólogos o 

logopedas, es generalmente largo, personalizado y 

costoso; además, las restricciones de recursos en los 

hospitales públicos impiden a la mayoría de los 

pacientes, acceder a la terapia de voz. Por ejemplo, cada 

año en el Hospital Infantil de Manizales en Colombia, 

se atienden en promedio 100 pacientes con corrección 

de LPH, de los cuales el 90% presenta IVF, y tan solo el 

20% comienza el tratamiento, terminándolo 

exitosamente no más del 10%. 

La investigación del estado del arte, reveló la 

implementación de un software como método de 

análisis y rehabilitación del habla y de la voz mediante 

el uso de juegos de video con voz activa. Sin embargo, 

esta herramienta desarrollada por el Dr. Huang del 

Hospital Alemán de Buenos Aires [5], esta elaborada 

para el idioma inglés, y los ejercicios de rehabilitación 

no son los adecuados para el idioma español, además la 

plataforma usa secuencias de video y animaciones con 

voz pregrabada, no se implementa la síntesis de voz. 

El desarrollo del sistema aquí expuesto, integró los 

conocimientos de especialistas en medicina, 

fonoaudiología e ingeniería electrónica, para 

implementar un programa basado en el Procesamiento 

Digital de Señales (DSP) y las tecnologías de la lengua 

[6], particularmente los sistemas de síntesis de voz, para 

proponer una alternativa complementaria a los actuales 

métodos, incluyendo herramientas computacionales, que 

logren brindar a los especialistas y familiares de los 

pacientes, mayor efectividad en el proceso, aumento de 

cobertura y disminución de costos. La herramienta trata 

una metodología lúdica, de manejo personal o que 

puede ser orientada por un familiar o tutor del niño 

desde su hogar, con supervisión periódica del 

profesional fonoaudiólogo y que provea realimentación 

de errores del paciente al hablar y un análisis explícito 

de la pronunciación correcta. 

El software es parte complementaria del programa de 

identificación y análisis acústico de voz, MIRLA, 

(diseñado por el Grupo de Investigación GC&PDS de la 

Universidad Nacional de Colombia de Manizales, con 

apoyo de COLCIENCIAS y la Clínica de LPH de la 

Cruz Roja), el cuál se encarga de analizar 

espectralmente la señal de voz del paciente, para 

realizar un proceso de identificación automática de 

aspectos relacionados con las patologías de la voz, y 

principalmente identificar las voces eufónicas de las 

disfuncionales. 

 

2. Diseño del Experimento 
El diseño del sintetizador de voz realizado se presenta el 

diagrama de bloques de la Fig1. 
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Fig. 1. Diagrama de diseño. 

 

Selección de textos: 
El contexto en el que funcionará el sistema permitió 

analizar el vocabulario para generar y escoger 

adecuadamente las unidades fonéticas y la prosodia que 

se adecue a la aplicación [7], [8] a fin de sintetizar la 

base de datos del corpus, disminuir la complejidad y dar 

mayor calidad a la voz.  

 

3. Elección del Método de Síntesis 
Se realizó un estudio y análisis comparativo de los 

métodos comunes de generación de voz sintética, entre 

ellos: 

a. Síntesis por formantes: no se implementó debido a la 

baja calidad de voz generada [9]. [10] y el costo 

computacional del modelamiento de filtros.  

También tiene limitaciones en la amplitud de banda y el 

control de las señales sintetizadas, lo cual dificulta la 

reproducción de cambios rápidos de amplitud, como los 

que se producen en la explosión de una consonante o en 

la transición de fonemas nasales a la vocal adyacente 

[11]. 

b. La síntesis articulatoria: se basa en el mecanismo 

natural de producción de la voz mediante parámetros 

como el tamaño de la cavidad oral, la tráquea y la 

posición de la lengua. 

Estudios anteriores [12], [13], [14], [15], demostraron 

que este método ha sido menos exitoso debido a su 

compleja implementación. Su ventaja reside en la forma 

de almacenar los datos reduciendo la información y los 

parámetros que deben guardarse; adicionalmente logra 

controlar el ritmo y la entonación del habla. Sin 

embargo, los parámetros son difíciles de obtener y 

controlar automáticamente, afectando la naturalidad de 

la voz y la calidad del sistema. 

c. Síntesis LPC: Linear Predictive Coding, todas las 

propiedades espectrales de la señal (excepto intensidad 

y periodicidad) están presentes en los coeficientes LPC, 

lo cual hace que su estructura sea simple. Este método 

obtiene los coeficientes que representarán la función de 

transferencia del filtro que modela el sistema. 

La síntesis LPC se empleó en la producción de los 

sonidos fricativos de las palabras que se generan a partir 

de unidades menores. 

La alternativa consiste en excitar los filtros del modelo 

auto regresivo, entrenados con la consonante respectiva 

con ruido blanco sin modificar el tono, lo cual, además 

de mejorar los niveles de inteligibilidad, hace 

innecesario almacenar estos segmentos, debiéndose 

almacenar tan solo los coeficientes del filtro 

correspondiente. Para optimizar el modelo de la fuente, 

se utiliza la técnica LPC residual resumida en los 

siguientes pasos: 

• Se calcula los parámetros del filtro del modelo LPC 

clásico. 

• Se invierte el filtrado de la señal original a través del 

filtro LPC para obtener un residuo, el cual bajo la 

suposición de que es un modelo LPC perfecto, será 

ruido blanco o un tren de pulsos. 

• Se codifica y almacena la onda del residuo. 

• Se resíntetiza la voz filtrando el residuo a través del 

filtro LPC. 

d. Síntesis por concatenación de forma de onda: este 

método logra una voz sintética más natural, pero 

elevando el costo en la cantidad de memoria utilizada y 

la flexibilidad. Requieren que cada unidad se encuentre 

almacenada en un formato de codificación de forma de 

onda. El sintetizador elige las unidades a concatenar de 

acuerdo a la trascripción fonética que identifica las 

unidades de síntesis presentes en el texto y que son 

conocidas por el sintetizador. 

La desventaja es que la síntesis se realiza a partir de 

unidades sobre las cuales no se tiene ningún control en 

características de entonación y duración, por lo que es 

necesario incluir estas características en el momento de 

la grabación, considerando factores como los contextos 

izquierdo y derecho que puedan presentarse en el 

momento de la concatenación, o del acto de diálogo que 
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quieran representar cuando las unidades son más largas, 

como palabras y frases. 

Debido a que la síntesis con unidades largas da buenos 

resultados en naturalidad, este método de síntesis de 

concatenación fue el escogido como forma de 

producción de la voz.  

 

4. Tipo de Unidades 
Enfatizando que es suficiente generar un diccionario 

reducido de palabras conocido a-priori para la 

aplicación, se opto por realizar la síntesis de voz con 

unidades fonéticas variables, tomando como base los 

trabajos anteriores [10], [16] y principalmente los 

algoritmos desarrollos en [17], los cuales se basan en la 

técnica Variable Length Unit Selection o selección de 

unidades de longitud variable. Con esta técnica, se 

genera un corpus fonéticamente balanceado, 

concatenando las formas sonoras de diferentes 

estructuras gramaticales, tanto unidades menores 

(fonemas, difonemas, trifonemas, medias sílabas, o 

combinaciones de ellos) como palabras y frases 

completas, ya contenidas en el corpus, y de este modo 

conservar las características prosódicas; con la finalidad 

de que suenen más naturales y sean elegidas de tal 

manera que se minimicen los problemas de 

concatenación 

 

5. Conformación de la Base de Datos  
Adquisición de las señales: 

La conversión electro-acústica mediante el micrófono 

esta dada por: 

Γ{x(t)}= y(t) ~ kx(t) 
 

que describe los desplazamientos del aire debidos a 

cambios de presión en la generación de la voz, a energía 

eléctrica; donde x(t) es la señal original de voz y k la 

constante de linealidad de conversión. 

Grabación: 
Para el corpus del sintetizador se grabaron unidades 

fonéticas variables, correspondientes a una voz de 

género femenino y que pertenece al periodo de 

estabilidad vocal (entre 19 y 54 años) con 23 años de 

edad, con las siguientes características: 

• Formato de registro tipo *.wav. 

• Frecuencia de muestreo igual a 44100 Hz. 

• Bits por muestra igual a 16. 

• Audio monofónico: Canales de grabación -1. 

La construcción del corpus es lo suficientemente rico en 

expresiones y contenidos fonéticos, es decir, con 

diferentes construcciones gramaticales (diptongos, 

triptongos, palabras con acento, diéresis, etc.). El 

corpus de voz esta constituido por 927 frases 

fonéticamente balanceadas (4095 palabras diferentes), 

empleadas en el contexto de las terapias de 

rehabilitación del habla.  

Las palabras son leídas de forma que tengan el mismo 

tono, con una acentuación y pronunciación correcta, 

dentro de la prosodia característica de la región central 

del país. 

Parámetros técnicos del equipo:  

• Micrófono Shure SM58, dinámico unidireccional 

(cardiode) diseñado para vocalistas profesionales. 

• Filtro esférico incorporado, que reduce los ruidos 

causados por el viento y el aliento. 

• Patrón direccional. 

• Dispersión polar de cardiode, que aísla la fuente 

sonora principal a la vez que reduce los ruidos de 

fondo. 

• Sistema close-talk, a fin de orientar al máximo la 

emisión del hablante y reducir las emisiones de 

ruido de fondo.  

• Procedimiento de grabación bajo condiciones de 

bajo nivel de ruido ambiental. 

• Ubicación promedio de 10 a 20 cm. del locutor. 

Preproceso:  
Para atenuar las perturbaciones de los segmentos de voz 

grabados, debidos al ruido intrínseco del hardware, se 

utilizó un filtro pasa bajas con atenuación de 30dB que 

se encuentra implementado en la herramienta WavePad, 

usada para grabar y editar los archivos de voz. 

Igualmente, es necesario eliminar el vacío que se tiene 

al inicio y fin de la sílaba. 

Si no se llevara a cabo este recorte de vacío, ocasionaría 

demasiado espacio entre una sílaba y otra, pues el vacío 

al final de una sílaba se sumaría con el vacío al inicio de 

la otra sílaba, al momento de concatenar estas sílabas 

para su reproducción final; adicionalmente se mejora la 

naturalidad de la pronunciación de voz y se reduce el 

espacio en el disco utilizado para cada archivo del orden 

de 30%. 

 

6. Implementación del Sintetizador 
Etiquetado: 

El corpus es trascrito fonéticamente para facilitar la 

obtención de información sobre las unidades que 

componen una frase, como se sugiere en [18]. El 

método de selección de unidades, requiere identificar 

los límites en las señales de voz, entre frases, palabras y 

fonemas, para utilizarlas en el proceso de concatenación 

lo que hace necesario un proceso de segmentación [19]. 

 
Tabla 1. Trascripción fonética de una oración a nivel 

de palabra. 

Los atributos almacenados por cada unidad son cuatro, 

como se muestra en la Tabla1: 

• La palabra que representa la fracción de texto de la 

frase o unidad fonética mayor que ha sido 

previamente almacenada en el corpus. 

• El nombre del archivo de audio *.wav que contiene 

la unidad. 

• La frontera superior con sus límites en ms. 
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• La frontera inferior con los límites en ms. 

 

7. Método de Síntesis 
El desarrollo de la aplicación se basó en los métodos 

Concatenative Length Unit Selection -CLUS  [20], [21], 

por ser una técnica propia de los sintetizadores con 

diccionario reducido que implementan la tecnología 

concatenativa. Además considera implícitamente las 

características de prosodia, identidad fonética y da 

preferencia a incluir unidades de tamaños mayores 

(generalmente contiguas), cuando se eligen los 

elementos que participan en la construcción de una 

frase. El algoritmo busca través del corpus de voz, las 

unidades fonéticas que posean características similares o 

iguales a las de la frase que se desea sintetizar, para 

encontrar aquellas con las cuales se obtienen las mejores 

características prosódicas, y que mejor reflejen la 

combinación de sonidos de un habla natural. La 

estrategia se representa en la Fig2. 

 
Fig. 2. Algoritmo de Unit Selection. 

 

Si el corpus contiene la frase entera, el algoritmo de 

selección la encuentra y la recupera completa, de lo 

contrario, busca unidades menores (palabras y partes de 

frases), que contengan las palabras requeridas  tomadas 

de los contextos más adecuados. Si hay palabras que no 

existen en el corpus, éstas se construyen concatenando 

difonemas y aplicando el método propuesto en [16] con 

algoritmos PSOLA, usando el corpus de voz de fonemas 

grabado inicialmente. 

Estructura de datos: 
La estructura más adecuada y fácil de implementar 

según [18], fueron los vectores de listas ligadas. La 

información encontrada en los vectores, es pasada al 

módulo de construcción, el cuál se encarga de 

concatenar las oraciones y palabras. La estructura que 

caracteriza una palabra dentro de su vector de lista 

ligada posee seis elementos: 

1. El contexto central, palabra del corpus que se esta 

evaluando. 

2. El contexto izquierdo, palabra que se encuentra a la 

izquierda del contexto central. 

3. El contexto derecho, palabra de la derecha. 

4. El código, representa el estado de los contextos: 

- 010 Existencia única del contexto central. 

- 011 Existencia única del contexto izquierdo. 

- 110 Existencia única del contexto derecho. 

- 111 Existencia de todos los contextos. 

5. El nombre del archivo de audio, que lo identifica de 

los demás vectores de listas ligadas. 

6. El número de palabra, para identificar la posición 

que ocupa ésta palabra dentro de una frase procesada 

(incluyendo las etiquetas de        pausa). 

Selección de unidades en el corpus: 
La selección de unidades adecuadas, requiere una 

definición apropiada y entrenamiento de los costos de 

selección y concatenación; estos costos seleccionan la 

unidad candidata a concatenarse, avalando su calidad y 

el modo de implementación de la búsqueda en tiempo 

de ejecución. Los criterios tomados en cuenta para 

almacenar, buscar entre las frases del corpus y construir 

la salida de audio en tiempo real son: 

7. La estructura de los datos para el fácil acceso a las 

trascripciones fonéticas. 

8. La forma en que se obtiene la unidad fonética 

(palabra, fonema, etc.) del corpus de la base de 

datos. 

9. El criterio de búsqueda seguido para la selección de 

esa unidad. 

Luego de verificar que cada palabra almacenada en el 

vector de información a sintetizar, exista en el corpus y 

se encuentre haciendo parte de uno de los nodos o 

vectores de listas ligadas, entonces el algoritmo de 

decisión la elige para la concatenación. Las palabras no 

encontradas son elaboradas a partir de difonemas con 

algoritmos PSOLA. 

Los conceptos en los cuales se basa el algoritmo de 

decisión para elegir la palabra más favorable a 

concatenar, según el contexto en el que se encuentre, los 

dan las funciones de costos de la metodología Unit 

Selection, son dos principalmente y se introducen en el 

nivel suprasegmental (palabras) para el proceso de 

concatenación y elaboración de las frases [18]. 

 

1. El primero, evalúa tanto el contexto izquierdo como 

derecho de una palabra para mantener la 

coarticulación natural. 

2. El segundo, elige y da prioridad (mediante una serie 

de pesos), a aquellas unidades que pertenecen a la 

misma señal de audio y se encuentran contiguas. 

 

El algoritmo de costos tiene como objetivo decidir cual 

palabra seleccionar dentro de las encontradas en cada 

vector de lista ligada; el proceso es como se describe la 

Fig. 3. 

CO-220



 
Fig. 3. Algoritmo de Costos. 

 

- Primero se analiza la frase 

- Por cada ocurrencia de la palabra buscada se 

analizan sus contextos 

- Se evalúan los contextos y se almacena la palabra y 

el vector de contextos 

- Este vector sólo se modifica en el caso de encontrar 

una palabra con peso mayor, lo que indica que se 

encontraron mayores contextos que coincidan. 

- La búsqueda continúa hasta que el algoritmo 

encuentra el final del vector de listas        ligadas o 

identifique una palabra que involucre a los dos 

contextos (código 111). 

 

8. Generación de Palabras Aisladas 
Las palabras no encontradas completas en el corpus, se 

concatenan con algoritmos PSOLA, a partir de los 

fonemas pregrabados  como se describe en [16], el 

diagrama de flujo se puede ver en la Fig. 4 

 
Fig. 4. Diagrama de flujo del algoritmo para la síntesis de 

palabras aisladas. 

 

Por ejemplo, para la generar la palabra chasquido, la 

cual no se encuentra almacenada en la base de vectores 

de unidades, se utiliza la descripción fonética de la 

Tabla 2. 

 
Tabla 2. Trascripción fonética de una palabra a nivel de 

fonemas. 

 

En la descripción fonética se indica: el fonema deseado, 

la duración del fonema (dada en milisegundos y con 

valores enteros entre 30 y 700), el tono fundamental 

dado en [Hz] (rango de valores enteros entre 30 y 400)  

y finalmente la amplitud, con valores reales de hasta dos 

cifras decimales mayores que 0 y no superiores a 4. Los 

métodos PSOLA, parten de la frecuencia fundamental 

del segmento para modificar su duración y tono. Para 

cada tipo de sonido, según sea sonoro o sordo; es 

recomendable seguir un procedimiento diferente de 

síntesis [16]. 

 

Fonemas sonoros: [/b/, /d/, /g/, /m/] y todas las vocales. 

De ellos se obtiene información respecto a la frecuencia 

fundamental, el número de períodos fundamentales y las 

posiciones de los máximos relativos de cada fonema 

(donde se centran las ventanas de Hamming). Para este 

tipo de fonemas, se usa el método TD-PSOLA [16], ya 

que presenta baja carga computacional; es conveniente 

ubicar una ventana de Hamming con longitud igual al 

doble del período fundamental del fonema. 

Fonemas no sonoros: [/ch/, /j/, /p/, /t/, /k/,/s/, /f/], como 

no tienen frecuencia fundamental, no es lógico tratar de 

hacer modificaciones en su tono al momento de 

sintetizarlos, esto genera perdidas de inteligibilidad. Sin 

embargo es factible modificar su duración.  

Fonemas oclusivos: [/p/, /t/, /k/, /b/, /d/,/g/]. Para 

mantener su naturalidad, no se altera la primera mitad 

del difonema correspondiente a la parte explosiva y la 

terminación del difonema es cortada o alargada. 

Fonemas vibrantes: [/r/, /rr/]. Para modificar la 

duración de estos sonidos de manera natural, son 

divididos en segmentos de duraciones y formas de onda 

similares. 

Fonemas fricativos: La síntesis de fonemas fricativos se 

realiza con técnicas LPC, alimentando los filtros del 

modelo auto regresivo, entrenados con la consonante 

respectiva, con ruido blanco sin modificar el tono. Los 

fonemas fricativos solo son caracterizados por los 

coeficientes del filtro auto regresivo que los genera. 

 

Luego de que se ha procesado toda la información, el 

módulo de construcción procede a crear la salida de 

audio. Se aplica la etapa de concatenación de partes de 

frases con palabras, que se encuentren por completo en 

el corpus o hayan sido concatenadas con unidades 

menores (difonemas), para generar la oración y realizar 

la salida del audio.  
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Para simplificar el proceso, se evitan las abreviaturas y 

se usa su expansión a enunciados normales previamente, 

para no realizar este paso durante el proceso de síntesis. 

 

9. Conclusiones 
- Se comprueba que la arquitectura de concatenación 

híbrida de unidades de frases y palabras completas, 

logra conservar las características prosódicas y de 

identidad fonética, dando preferencia a incluir 

unidades de tamaños mayores al elegir los elementos 

que participan en la construcción de una frase. 

- El uso de algoritmos CLUS, permitió obtener 

resultados satisfactorios en la naturalidad requerida 

minimizando el ruido de codificación, no obstante 

elevando la complejidad del sistema y el costo 

computacional. 

- Al implementar los algoritmos PSOLA para las 

palabras aisladas no disponibles en el corpus de listas 

ligadas, se vio la necesidad de incorporar otros 

procesos de suavizado de fronteras y tomar en cuenta 

la entonación de acuerdo a signos de puntuación. 

- El trabajo reveló que no es viable generar calidad 

aceptable de voz, con un solo método de síntesis. El 

uso de voz sintética no resulta muy conveniente para 

este tipo de aplicaciones, debido a que la regular 

naturalidad de la voz causa rechazo por parte de los 

pacientes, el costo computacional es elevado y el 

esfuerzo en los algoritmos de síntesis resulta marginal. 

- Esta experiencia, permitió también, percatarse de la 

necesidad de enfatizar el trabajo en un entorno 

amigable para la interacción con el usuario, ejercicios 

lúdicos, animaciones y sonidos que atrapen la atención 

del paciente y lo motiven a continuar los tratamientos. 

El uso de un lenguaje de dominio restringido y frases 

de estructura limitada empleado por los 

fonoaudiólogos para los ejercicios de rehabilitación, 

habré la posibilidad de usar voz pregrabada, lo cuál 

conservaría todas las características prosódicas 

brindando máxima naturalidad al sistema.  

- Como trabajo futuro, se propone trabajar un sistema 

de síntesis con vocabulario más amplio, lo cuál 

requiere una generación prosódica y de entonación 

más compleja; igualmente se deben realizar trabajos 

más elaborados en la parte de reconocimiento, no solo 

de patologías de la voz sino del habla en general, para 

lograr un acercamiento a los llamados Sistemas 

Computacionales de Dialogo que provean una 

retroalimentación de los errores del paciente al hablar. 
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Resumo  
A melhoria da capacidade de comunicação de 

indivíduos com problemas de fala, ou que não tenham 

capacidade alguma de fala, vem sendo, atualmente, cada 

vez mais estudada e aprimorada. Os diversos métodos 

de comunicação alternativa, hoje existentes, são 

conhecidos como métodos de comunicação aumentativa 

[1]. Uma técnica típica de comunicação aumentativa 

baseia-se no uso de tabuleiros pictográficos, que 

compreendem uma série de símbolos, capazes de ajudar 

na interação da pessoa com o mundo ao redor.  

Neste trabalho, apresenta-se o uso de sinais mioelétricos 

faciais (EMG), produzidos pelo  piscar de olhos, para 

selecionar símbolos pictográficos de um tabuleiro 

eletrônico, em um PC, com o objetivo de auxiliar na 

interação com pessoas e dispositivos, no seu dia-a-dia. 

 

1. Introdução 
Indivíduos com sérias disfunções de origem 

neuromotoras, apresentam, invariavelmente, graves 

problemas de fala e comunicação com o ambiente que 

os cerca. Isso faz com que os métodos tradicionais de 

comunicação aumentativa sejam ineficazes nestes casos. 

No entanto, estas pessoas mantêm um perfeito estado de 

consciência, o que permite que técnicas sejam 

desenvolvidas para provê-las de meios pelos quais 

possam se comunicar de maneira eficaz.  

Uma solução largamente estudada e pesquisada nos dias 

de hoje, é o uso de sinais eletro-biológicos, para 

desenvolvimento de canais alternativos de comunicação 

entre o indivíduo e tudo aquilo que o cerca. Dentre estes 

sinais eletro-biológicos, os mais comumente utilizados 

são: eletromiograma (EMG), eletrooculograma (EOG) e 

eletroencefalograma (EEG).  

Assim, é possível substituir os dispositivos tradicionais 

utilizados na comunicação com ajuda, tais como, 

apontadores de cabeça, pulsadores, dentre outros, que 

não seriam eficazes para pessoas acometidas de graves 

disfunções motoras, por sistemas baseados em sinais 

eletro-biológicos.  

Além disso, é possível, juntamente com o uso de 

recursos computacionais específicos, desenvolver 

ferramentas de comunicação aumentativa e alternativa, 

baseadas no uso de sinais eletro-biológicos, sobre os 

quais o usuário tenha um grau mínimo de controle, de 

tal forma que possibilite a operação do sistema de forma 

satisfatória.  

 

Neste trabalho, é desenvolvido em um PC, e em um 

PDA, uma interface semelhante aos tradicionais 

tabuleiros de símbolos pictográficos, largamente 

utilizados como instrumento de ajuda na comunicação e 

aprendizagem de crianças com capacidade de fala 

limitada [2].  

Nos casos em que o usuário consiga realizar de forma 

satisfatória movimentos como piscada de olhos, o sinal 

de EMG produzido por tal ato pode ser utilizado na 

seleção dos símbolos. Em casos mais graves, nos quais 

a pessoa não possui controle do movimento do globo 

ocular, nem sequer do piscar de olhos, uma solução a 

partir dos sinais de EEG deve ser implementada.  

Para situações nas quais o usuário deve preferir um 

objeto ao outro, como ocorre nos sistemas baseados em 

símbolos pictográficos, uma solução que vem sendo 

amplamente estudada, nos últimos anos, é o uso das 

chamadas ondas P300 [3]. Estas ondas possuem 

características bastante peculiares, e estão relacionadas 

a potenciais relacionados a eventos. No presente 

trabalho, são utilizados sinais de EMG facial para 

realizar a seleção de símbolos pictográficos de um 

tabuleiro eletrônico.  

A grande vantagem de um tabuleiro implementado de 

forma eletrônica consiste, justamente, no fato de tornar 

possível o uso de sinais eletro-biológicos para operá-lo, 

e fazer com que seu uso não seja somente restrito à 

comunicação com outras pessoas, mas também à 

interação do usuário com os dispositivos que fazem 

parte de sua rotina, como cadeira de rodas, aparelhos de 

TV, computadores, e outros.     

Com esse intuito, foi desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisa em Sinais Eletro-Biológicos do Departamento 

de Engenharia Elétrica (DEL), da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), um tabuleiro pictográfico 

eletrônico, para PC, controlado por sinais de EMG 

facial, com a finalidade de que o usuário selecione um 

símbolo pictográfico desejado, apenas pela ação do 

piscar de olhos.  

 

2. Estrutura do Sistema 
O sistema construído consiste basicamente de duas 

partes: uma para aquisição e condicionamento do sinal 

de EMG, que constitui o hardware, e outra, que é um 

programa computacional para PC, que exerce a função 

do tabuleiro pictográfico e de reconhecimento do sinal 

de EMG da piscada de olhos. Este sistema é apresentado 

na Figura 1.  
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No sistema de aquisição e condicionamento de sinais e 

de alimentação do circuito estão a fonte de alimentação 

e as etapas de filtragem e amplificação dos sinais, além 

dos conversores A/D. Para diminuir a interferência da 

rede elétrica (60 Hz) e dos equipamentos eletrônicos 

ligados a ela (por exemplo, as fontes chaveadas de 

computadores), foi desenvolvida uma fonte 

independente de baixo ruído. A etapa de amplificação 

foi realizada com amplificadores de instrumentação de 

precisão. Algumas de suas características são baixa 

tensão de offset (50 µVmáximo), alta CMRR (110 dB 

mínimo), baixo nível de ruído (0,28 µVp-p), baixa 

corrente quiescente (350 µA) e slew-rate de 

aproximadamente 0,9 V/µs.  

A etapa de filtragem conta com filtros passa-altas do 

tipo RC, cuja finalidade é eliminar as componentes de 

baixa freqüência do sinal, bloqueando os níveis CC e 

tensões de desvio (offset) dos amplificadores de 

instrumentação. 

A etapa de conversão foi construída com base no CI de 

aquisição AD7716, da Analog Devices, com precisão de 

22-bit e quatro canais conversores A/D independentes, o 

que é ideal para aquisição de sinais eletro-biológicos. O 

CI também possui um filtro passa-baixas, com cinco 

ajustes possíveis para a freqüência de corte, para cada 

canal disponível. Em todos os experimentos realizados, 

a freqüência de corte do CI foi ajustada para 36,5 Hz, o 

que fornece uma taxa de atualização dos dados na porta 

paralela de 140 Hz. 

O programa do PC realiza basicamente duas tarefas: 

uma responsável pela aquisição dos sinais, 

disponibilizados pelo CI AD7716, e identificação das 

piscadas de olhos que permitem a seleção de símbolos 

no tabuleiro, e outra responsável pelo sistema de 

varredura dos itens desenhados na tela do computador.    

O funcionamento do tabuleiro eletrônico, no PC, do 

ponto de vista do usuário, é extremamente simples. Os 

símbolos da tela são varridos de forma automática, isto 

é, uma vez iniciado o programa, as linhas são acesas 

uma a uma, permitindo ao usuário selecionar a linha que 

contém o símbolo desejado, com o piscar de olhos. Uma 

vez selecionada a linha, os símbolos desta passam a ser 

acesos um por vez, até que o usuário selecione o 

símbolo pictográfico desejado através de uma nova 

piscada. Esse método de varredura foi escolhido por 

mostrar-se mais eficaz do que a varredura item a item, 

que acarreta em um tempo maior de espera pelo usuário, 

até que possa ser selecionado o símbolo desejado. Para 

que o uso da interface seja adaptável para diferentes 

usuários, é possível alterar o tempo de espera em cada 

símbolo, de forma a ajustá-lo, de acordo com a 

capacidade do indivíduo de realizar a piscada de olhos 

que possa ser identificada pelo programa. Outra 

característica importante do ambiente do tabuleiro, é a 

existência de um símbolo de saída de linha, em cada 

uma das linhas, que permite ao usuário retornar ao 

modo de varredura de linhas, no caso de uma escolha 

errada.  

Na versão desenvolvida para os testes, optou-se por 

construir um tabuleiro baseado em símbolos que 

representassem os diversos cômodos e locais de uma 

residência.  

Todo o software para PC foi desenvolvido na 

Linguagem de Programação C++, fazendo uso da 

biblioteca gráfica, gratuita e de código aberto, FOX 1.4, 

sob o Sistema Operacional Windows XP. No entanto, o 

aplicativo foi também testado com versões anteriores 

deste sistema operacional, como o Windows 2000, e 

apresentou 100% de compatibilidade. A Figura 2 

apresenta a interface do tabuleiro desenvolvido. 

 
Fig. 2. Tabuleiro Pictográfico desenvolvido. 

 
3. Detecção da Piscada de Olhos 

O algoritmo de detecção da piscada de olhos baseia-se 

no uso de um limiar, que quando ultrapassado, identifica 

o sinal da piscada de olhos, apresentado na Figura 3. 

Fig. 1. Estrutura do Sistema. 
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Este limiar é estabelecido tendo como referência a 

média do sinal, que é calculada a cada instante e 

subtraída do valor deste, a fim de eliminar o nível CC, 

com baixo esforço computacional [4].  

 
Fig. 3. Sinal típico da piscada de olhos. 

 

Caso o sinal ultrapasse este limiar pré-definido, em 

relação à média, é iniciado um contador. Se o sinal se 

mantiver acima deste limiar durante o número de 

contagens deste contador, que foi estabelecido de forma 

empírica, é identificada uma piscada. Assim que a 

amplitude do sinal volta a ser novamente inferior ao 

limiar, o contador assume novamente o valor zero, isto 

é, é reiniciado. 

O valor do limiar utilizado é fixo; no entanto, é possível 

ajustar um fator de ganho do sinal, através do programa 

computacional do tabuleiro, permitindo que cada 

usuário ajuste o programa de acordo com a intensidade 

do sinal de sua piscada, sem introduzir ruído excessivo 

ao sistema. 

 
4. Treinamento 

Da mesma forma que a totalidade dos sistemas de 

interface homem-computador, uma etapa de treinamento 

deve ser realizada pelo usuário, previamente à utilização 

do mesmo. Utilizando o programa computacional, 

desenvolvido durante a pesquisa, e apresentado na 

Figura 3, também baseado no Sistema Operacional 

Windows XP, o usuário é capaz de observar os sinais de 

EMG adquiridos, e treinar o tempo e intensidade da 

piscada para operar o sistema [4].  

 

 
Fig.  4. Ambiente desenvolvido para treinamento. 

 

Antes de iniciar esta etapa, é apresentada ao indivíduo 

uma breve explanação sobre sinais Eletro-Biológicos e 

de EMG, para que ele possa se sentir confortável e 

confiante ao utilizar o sistema.  

Durante o treinamento, o usuário é instruído a realizar 

um número pré-determinado de piscadas, com cada um 

dos olhos de forma independente, para avaliar, 

estaticamente, com qual dos olhos se obtém a maior 

porcentagem de acertos, o qual será então utilizado para 

operar o tabuleiro. Vale destacar que o tabuleiro permite 

que a seleção dos símbolos seja feita tanto com o olho 

esquerdo quanto com o olho direito, de forma a garantir 

o funcionamento, mesmo para pessoas que possuam 

alguma deficiência de piscada com um dos olhos.  O 

treinamento é realizado até o ponto no qual o usuário se 

sinta confortável o suficiente para utilizar o tabuleiro. 

  
 5.      Experimentos 

Para realização dos experimentos, foram utilizados 

eletrodos de superfície, mostrados na Figura 5, 

dispostos sobre as sobrancelhas, eqüidistantes entre si, 

visando garantir que a amplitude do sinal de um canal 

fosse muito similar à do outro, além de uma touca 

Electro-Cap, fabricada pela Electro-Cap International 

(Figura 6).  A touca é constituída de eletrodos 

metálicos, dispostos de acordo com o padrão 10-20. 

 

 
Fig.  5. Eletrodos de Superfície utilizados. 

 

 
Fig.  6. Touca Electro-Cap utilizada nos testes. 

 

Desta forma foram executados, inicialmente, os testes 

de treinamento conforme descrito no item 4. Assim, 

foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 1, 

após dez experimentos. 

 
Indivíduo Acertos com o 

olho direito 

Acertos com o 

olho esquerdo 

Eletrodos 

utilizados 

Indivíduo 1 10 10 Superfície 

Indivíduo 2 10 10 Superfície 

Indivíduo 3 10 8 Superfície 

Indivíduo 4 8 9 Touca 

Indivíduo 5  10 0 Touca 

Tabela 1. Resultados dos testes de treinamento. 
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Em seguida, após determinar com qual olho o usuário 

apresenta o maior domínio da piscada, realizaram-se os 

testes com o tabuleiro pictográfico. O usuário era 

instruído a escolher quatro símbolos do tabuleiro, e após 

iniciar os testes, deveria selecionar estes símbolos de 

forma seqüencial, com a piscada de olhos. O índice de 

acerto foi então observado, e é apresentado na Tabela 2. 

  

Experimento 
Porcentual de acerto 

(%) 

Indivíduo 1 100 

Indivíduo 2 100 

Indivíduo 3 80 

Indivíduo 4 66,66 

Indivíduo 5 80 

Tabela 2. Porcentual de acertos para cada usuário. 

 

De acordo com a Tabela 2, podemos observar que a taxa 

média de acerto nos experimentos foi de 85,33 %, o que 

se trata de um resultado bastante satisfatório para este 

tipo de interface.Vale ressaltar que com um maior 

período de treinamento, este valor médio de acertos 

tende a aumentar significativamente, conferindo maior 

confiabilidade ao sistema. 

 

6. Conclusão 
A utilização de tabuleiros pictográficos poderá ter seu 

uso extremamente ampliado em projetos futuros. Não só 

seu uso poderá ser expandido para incluir diversas 

janelas ao software, apresentando diferentes símbolos 

para comunicação em situações distintas, como poderá 

ser implementado um mecanismo de acionamento de 

dispositivos eletrônicos, através da seleção dos símbolos 

pictográficos. Para isso, deverá ser desenvolvido um 

sistema de comunicação sem fio entre o PC e os 

diversos dispositivos a serem acionados.  

Outro projeto, que também será desenvolvido, será a 

implementação de um tabuleiro como este, para 

dispositivos móveis, como PDAs, possibilitando assim 

uma maior flexibilidade no uso do sistema. E, 

finalmente, com o auxílio de técnicas de controle, guiar 

uma cadeira de rodas robotizada de uma posição inicial 

até um destino final, em um ambiente no qual as 

principais localidades seriam representadas pelos 

símbolos pictográficos. Assim, o usuário necessitaria 

somente selecionar o símbolo referente ao local 

desejado e a cadeira, de forma autônoma, seguiria até a 

posição e orientação final, conduzida por um sistema de 

controle dotado de um mecanismo de desvio de 

obstáculos, até atingir a localização selecionada pelo 

usuário.   
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Resumo 
A contínua diminuição dos custos dos dispositivos de 

captura de imagens, juntamente com o aumento 

significativo na capacidade de processamento dos 

computadores pessoais, tem possibilitado cada vez mais 

o desenvolvimento de novos tipos de interfaces homem-

máquina. O objetivo principal desse projeto é aumentar 

a quantidade de programas de computador que possam 

ser utilizados por pessoas com necessidades especiais. 

Para isso, está sendo criada uma ferramenta para 

simplificar o desenvolvimento e os testes de programas 

capazes, por exemplo, de seguir o movimento do olhar 

de um tetraplégico e utilizar essa informação na 

interação com um computador, ou até mesmo acionar 

uma cadeira de rodas. A plataforma SIGUS foi 

construída baseada nos princípios do software livre 

fazendo uso de diversos aplicativos, tais como JMF, 

ImageJ e WEKA, que serão descritas no decorrer do 

artigo. Ao final do trabalho os resultados serão 

disponibilizados gratuitamente, através da Internet. São 

dados detalhes também das diversas atividades 

envolvidas no projeto para a criação de uma ferramenta 

integrada que seja capaz de unir técnicas de 

processamento de imagens e de aprendizagem de 

máquina que permita fácil utilização para auxiliar o 

desenvolvimento de sistemas deste tipo. 

 

1. Introdução 
A partir da década de 90, em função dos avanços 

tecnológicos e também da World Wide Web - WWW, os 

pessoas com necessidades especiais passaram a se 

beneficiar de novos sistemas, mais adaptados às suas 

necessidades.  

Apesar da inserção de grande parte das pessoas com 

necessidades especiais, algumas ainda têm dificuldade 

em ter acesso a esses recursos, como os tetraplégicos, 

ou pessoas com deficiência auditiva.  

Dessa forma surge uma nova classe de aplicativos, 

através dos quais se torna possível manter contato com 

outras pessoas, obter acesso às informações e ao 

conhecimento. Entretanto, para que isto seja viável, faz-

se necessário um conjunto de aparatos tecnológicos, que 

permitam a interação destas pessoas com um 

computador, por exemplo, por meio de óculos especiais, 

capacetes e emissores infravermelhos. Contudo, mesmo 

estando apto à utilizar um destes meios adaptados, 

existe uma outra barreira a ser superada, a questão 

financeira, pois o acesso a esses meios adaptados, em 

geral demandam um custo elevado.  

A substituição dos tradicionais teclados e mouses por 

sinais visuais, capturados através de dispositivos de 

captura de imagens, mais baratos, associado ao maior 

poder de processamento dos computadores pessoais, 

permite a criação de aplicativos baseados no 

processamento dessas imagens, o que contribui no 

aumento do grau de adaptabilidade desses sistemas.  

Para tetraplégicos, por exemplo, pode-se desenvolver 

editores de texto ou navegadores para Internet, que 

sejam acionados através dos movimentos do globo 

ocular. Já os deficientes auditivos, também poderiam se 

beneficiar deste tipo de sistema, com a introdução de 

programas de computador capazes de interpretar línguas 

de sinais.  
Embora existam algumas ferramentas livres de apoio ao 

desenvolvimento de diferentes módulos de um sistema 

guiado por sinais visuais, não se tem conhecimento da 

existência de uma ferramenta integrada, especializada, e 

de fácil utilização, para auxílio ao desenvolvimento 

deste tipo de sistema. 

Por esta razão, visando diminuir este abismo digital, 

onde essas pessoas encontram-se inseridas, surgiu o 

projeto SIGUS [1], uma plataforma que reúne vários 

softwares de apoio à construção de sistemas baseados 

no processamento de imagens, e que visa facilitar e 

incentivar a criação de ferramentas computacionais que 

possibilitem a inserção de pessoas com necessidades 

especiais no mundo real. 
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2. Trabalhos Correlatos 

O desenvolvimento de áreas como robótica, controle 

automático e visão computacional, dentre outras, tem 

proporcionado o surgimento de diversos equipamentos 

capazes de tornar mais simples e autônoma a vida de 

pessoas que dependem de algum tipo de dispositivo 

auxiliar para locomoção. 

No caso dos tetraplégicos, a cadeira de rodas 

convencional os coloca na dependência de uma outra 

pessoa, para conduzi-la. Para contornar esse problema, 

pesquisas estão sendo realizadas visando a construção 

de dispositivos que permitam que uma cadeira de rodas 

motorizada possa ser controlada por outros meios, 

como, por exemplo, comandos de voz [7]. No entanto, a 

utilização desses mecanismos, em situações reais, pode 

ser muito complicada e frustrante para os usuários, por 

exemplo, uso de aparelhos de amplificação sonora 

individual [11]. 

Stiefelhagen [8] relata ter obtido uma precisão entre 1.3 

e 1.9 graus em um sistema que permite o controle do 

ponteiro do mouse através do olhar, para isto ele 

utilizou uma rede neural artificial do tipo feed-forward 

com 3 níveis, utilizando a técnica de backpropagation 

para treinamento. Embora precisões de até 0.75 graus 

possam ser obtidas usando outros métodos [9], as 

técnicas que utilizam redes neurais, além de não 

dependerem de dispositivos especiais, podem ser 

utilizadas em diversos tipos de ambiente e iluminação, o 

que em geral não ocorre com as outras técnicas.  

 

3.  Plataforma SIGUS 
A plataforma SIGUS é um ambiente computacional de 

apoio ao desenvolvimento de sistemas para inclusão 

digital de pessoas com necessidades especiais, que tem 

como objetivo aumentar o número de programas 

computacionais destinados a essas pessoas, fornecendo 

em um único ambiente gráfico, um conjunto de 

ferramentas de processamento digital de imagens e 

aprendizagem automática já existentes, tais como 

WEKA, para a aprendizagem automática, e o ImajeJ, 

para o processamento digital de imagens e o AdapTools 

[3], para o reconhecimento de padrões através da 

tecnologia adaptativa. 

Através da integração destes componentes a plataforma 

SIGUS é construída, e segue os princípios da filosofia 

do software livre, e dessa forma será futuramente 

disponibilizada à comunidade para a sua melhoria, 

através da licença de utilização GPL. 

A seguir são apresentadas as ferramentas que formam o 

núcleo do SIGUS, e como elas se integram. 

3.1. WEKA 
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 

[10] é uma ferramenta escrita em JAVA, com código 

fonte aberto sob os termos da General Public License 

(GPL). Esta ferramenta apresenta uma coleção de 

algoritmos de aprendizagem de máquina visando o 

reconhecimento de padrões. Estes algoritmos podem ser 

aplicados diretamente em um conjunto de treinamento, 

ou podem ser invocados por outro programa. 

Também fazem parte do WEKA ferramentas para pré-

processamento, classificação, regressão, regras de 

associações e visualizações de dados, que possibilitam a 

obtenção de resultados estatísticos, por meio da 

comparação dos resultados, apresentados em execuções 

simultâneas de diversos programas, e de diversos tipos 

de classificadores. 

3.2. ImageJ 

O  ImageJ
1
, idealizado por Wayne Rasband, trata-se de 

um programa para processamento de imagens, com 

código aberto, implementado em JAVA. Foi inspirado 

no programa NIH Image, desenvolvido para Macintosh.  

Este programa pode ser executado de várias maneiras, 

on-line, através de um applet ou como uma aplicação 

local.   

Com este pacote é possível analisar, processar, editar, 

imprimir e salvar imagens de 8, 16 e 32 bits. Através 

deste pacote, entre outras opções também é possível a 

geração de histogramas dos espaços de cores das 

imagens, detecção de bordas, realizar transformações 

geométricas com alteração de escala, rotação e 

translação. O ImageJ permite que novos recursos sejam 

incorporados na forma de plugins escritos na linguagem 

JAVA.  

3.3.  Java Media Framework 

O JMF (Java Media Framework)
2
 é um pacote utilizado 

para capturar imagens em tempo real, que permite que 

programas escritos em linguagem Java possam acessar, 

por exemplo, imagens capturadas através de uma 

webcam acoplada a um computador pessoal. Sua grande 

vantagem é a portabilidade conferida aos sistemas que 

utilizam a webcam em diferentes plataformas de 

hardware e software, pois ela abstrai detalhes de 

arquiteturas e interface dos dispositivos. 

3.4. Adaptools 

Um autômato adaptativo [13] é um tipo de dispositivo 

guiado por regras capaz de modificar a sua própria 

estrutura durante a sua operação. Ele é  

composto por um dispositivo subjacente, o autômato de 

pilha estruturado [14], que corresponde à parte não-

adaptativa e pela camada adaptativa, definida por um 

conjunto de ações adaptativas capazes de modificar a 

estrutura do dispostivo subjacente. Estes dispositivos 

têm um enorme potencial para o reconhecimento de 

padrões e linguagens, incluindo-se as linguagens 

naturais, podendo ser treinados para reconhecer cadeias 

de caracteres geradas pelos parâmetros discretos 

extraídos de uma imagem. 

O Adaptools [3], é um ambiente computacional que 

permite a implementação, depuração e testes de 

autômatos adaptativos. O núcleo deste sistema é 

composto por uma máquina virtual que executa uma 

                                                           
1
 Disponível em http://rsb.info.nih.gov/ij 

2
 Disponível em http://java.sun.com/products/java-

media/jmf 
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versão levemente modificada de um autômato 

adaptativo.  

As técnicas de aprendizagem de máquina presentes na 

plataforma SIGUS, a princípio eram desenvolvidas 

apenas através da ferramenta WEKA, através da qual se 

gerava um conjunto de treinamento, o qual era usado na 

classificação da imagem capturada. Um conjunto de 

treinamento pode consistir de uma cadeia de caracteres, 

extraída da imagem, seguida de seu significado. Dessa 

forma, este conjunto pode ser modelado através de um 

autômato adaptativo e a ferramenta AdapTools pode 

substituir a ferramenta WEKA, na etapa de 

aprendizagem, fazendo assim a classificação da 

imagem. Esse potencial foi empregado para o 

reconhecimento de sinais visuais na plataforma SIGUS, 

através de uma integração com o software AdapTools 

[5]. 

A Fig. 1 demonstra como foi realizada a integração das 

ferramentas acima citadas. As linhas pontilhadas 

resumem o fluxo de informações relacionado ao 

treinamento do sistema. O treinamento do sistema 

ocorre da seguinte maneira, primeiro uma imagem do 

sinal a ser aprendido é capturado por uma webcam, com 

o auxílio do JMF, juntamente com a classificação deste 

sinal (fornecida via teclado ou mouse). Após ser 

convertida, a imagem é transmitida para o módulo de 

processamento digital de imagens (ImageJ). Nesse 

módulo são realizadas algumas transformações na 

imagem e, se necessário, são aplicados filtros adicionais 

à ela. O resultado dessas transformações é passado ao 

módulo de aprendizagem (WEKA/AdapTools), 

juntamente com a classificação do sinal, que aciona o 

algoritmo de aprendizagem. 

Depois que os sinais são aprendidos, o sistema entra no 

modo de funcionamento representado pelas linhas 

cheias da Fig. 1. Nesse modo, a entrada consiste apenas 

das imagens capturadas pela webcam (sem as 

informações de treinamento). As imagens são 

processadas através dos mesmos filtros utilizados no 

treinamento e as informações resultantes são passadas 

para o módulo de aprendizagem. O módulo de 

aprendizagem deve agora oferecer uma resposta à 

entrada, com base no modelo abstraído a partir dos 

exemplos fornecidos anteriormente. Esta resposta é 

apresentada ao usuário através de algum dispositivo de 

saída, como por exemplo, o monitor do computador. 
Na Fig. 1, as elipses representam módulos de software 

que não existiam e precisaram ser criados dentro do 

SIGUS, enquanto que os retângulos destacam pacotes 

de software de terceiros que estão sendo adaptados para 

utilização neste projeto. A integração destes pacotes 

pré-existentes não foi uma tarefa trivial, uma vez que, 

além de complexos, estes pacotes não foram projetados 

para trabalhar em conjunto. 

 

 
Fig. 1. Arquitetura da Plataforma SIGUS. 

 

4. Aplicações Desenvolvidas 

Alguns protótipos foram desenvolvidos utilizando a 

plataforma SIGUS. A princípio podemos citar o TTT 

(Tic Tac Toe) [2], um jogo da velha, em que a captura 

da direção do olhar do jogador é que irá conduzir à 

posição que o jogador deseja jogar. A captura é 

realizada através de uma câmera posicionada acima do 

monitor.    

O LIBRAS é um sistema que quando treinado pode 

reconhecer as  letras, números e símbolos da linguagem 

brasileira de sinais (LIBRAS) a partir de imagens 

capturadas por uma webcam e iniciar a edição de um 

texto, somente a partir dos sinais manuais [12].  

Em Fernandes et. al.[4] é descrito um simulador de um 

ambiente, o qual também utiliza a plataforma SIGUS, 

visando realizar o controle de cadeiras de rodas 

motorizadas, utilizando expressões faciais capturadas 

por uma webcam, a Fig. 2 mostra exemplos destes tipos 

de expressões, por exemplo, se o  usuário olhasse para 

cima, a cadeira seguiria em frente, para baixo, a cadeira 

pararia e para esquerda ou direita faria curvas. 

 
Fig. 2. Exemplos de expressões capazes de gerar comandos 

para uma cadeira de rodas. 

 

O protótipo é composto de sete botões e uma seta, 

conforme ilustrado na Fig. 3. A seta representa a cadeira 

de rodas e os botões são utilizados para movimentar a 

seta por meio das diferentes configurações da face. Os 

botões para movimentar a cadeira são: RIGHT, LEFT, 

TOP e STOP. Os outros três botões estão relacionados 

com as fases de calibração do segmentador de pele 

humana (Start/Stop Calibration), e de aprendizagem 

supervisionada (Stop Training e Clear Previous 

Exemples), as quais visam fornecer os parâmetros 

necessários para a adaptação do sistema ao usuário. 

 

CO-229



 

 
Fig. 3. Tela principal do protótipo. 

 

Um banco de imagens de linguagem brasileira de sinais 

encontra-se em desenvolvimento. As imagens com os 

surdos já foram gravadas, e encontram-se agora na fase 

de classificação, por um especialista. Como resultado 

final espera-se a disponibilização do primeiro banco de 

imagens de sinais LIBRAS, especialmente criado para a 

realização de experimentos com algoritmos de 

reconhecimento de padrões, visão computacional e 

aprendizagem de máquina. Estas imagens servirão de 

entrada na plataforma SIGUS para, por exemplo, a 

criação de uma sistema que acione eletrodomésticos, a 

partir de uma seqüência de comandos com as mãos. 

 

5. Conclusão 
Espera-se que com a plataforma SIGUS o número de 

aplicativos voltados para pessoas com necessidades 

especiais venha aumentar, pois com os módulos 

existentes no SIGUS o processo de desenvolvimento 

destes fica menos complexo. E a partir de agora, os 

resultados das pesquisas desenvolvidas tem maiores 

possibilidades de tornarem-se produto, por exemplo, 

criar uma cadeira de rodas que se movimente através da 

direção do olhar. 

Uma outra contribuição direta para a sociedade, e um 

dos principais objetivos do projeto poderá ser alcançado 

rapidamente, pois, com o aumento do interesse da 

comunidade científica por esta área, as chances do 

aumento da inclusão digital de pessoas portadoras de 

necessidades especiais são acrescidas. 
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Resumo 
Uma das formas primárias de tratamento da perda 

auditiva é a seleção e a adaptação de uma prótese 

auditiva. A prótese auditiva é um sistema eletrônico 

miniaturizado que capta e amplifica todos os sons do 

meio ambiente. A limitação de tais próteses está no fato 

delas amplificarem indiscriminadamente todos esses 

sinais ambientes. [1] 

A proposta da Prótese Auditiva Inteligente (PAI) é 

permitir a seleção espacial da fonte sonora que o 

portador de deficiência auditiva deseja escutar e, em 

conseqüência, a rejeição dos sinais sonoros 

interferentes. Para ilustrar a eficiência desta proposta, 

apresenta-se uma pequena simulação que compara o 

desempenho das próteses atuais com o das próteses 

inteligentes. 

 

1. Introdução 
Estudos em genética indicam que em três de cada dois 

mil nascimentos ocorre uma significante perda auditiva 

e que em aproximadamente um de cada mil e seiscentos 

nascimentos ocorre uma perda moderada a profunda 

devido a fatores genéticos. [2] 

A partir da informação anterior, faz-se uma estimativa 

mundial das pessoas que nascem com alguma perda 

auditiva. É possível concluir que existem no mundo, 

pelo menos nove milhões e quinhentas mil pessoas com 

uma perda auditiva significante e pelo menos quatro 

milhões de pessoas com uma surdez profunda. 

Obviamente, o número mundial de deficientes auditivos 

é bem maior, pois a surdez também advém de outros 

fatores, como por exemplo, a exposição ao ruído e a 

idade. 

De forma similar, fazendo uma estimativa no Brasil, 

deduz-se que existem pelo menos duzentas e sessenta 

mil pessoas com perda auditiva. Considerando que 

aproximadamente metade da população do Brasil tem 

menos do que vinte anos e sabendo que existem 

somente cinqüenta mil crianças deficientes nas escolas, 

constata-se que a maioria dos jovens brasileiros com 

perda auditiva não comparece às aulas. Verifica-se que 

Existem diversas razões para isto, como: falta de apoio 

da família, baixas condições financeiras para comprar 

próteses auditivas e quando consegue comprá-las, são 

de baixa qualidade.  

Observando o contexto do brasileiro, propõe-se o 

presente projeto no intuito de beneficiar o país com 

próteses auditivas inteligentes e a um custo 

relativamente baixo. 

A PAI é na verdade um arranjo de microfones com um 

processamento nas saídas. Este arranjo de microfones 

pode ter qualquer forma geométrica e possui diversas 

vantagens que são: ganho de sinal, rejeição de 

interferência, diversidade espacial e eficiência de 

potência.  O ganho de sinal é dado pela combinação dos 

diversos ganhos obtidos em cada microfone. A rejeição 

de sinal é possível devido a conformação do feixe de 

microfones (beamforming, do inglês) que possibilita 

inserir um zero em qualquer direção, inibindo assim a 

interferência. A diversidade espacial é a possibilidade 

de realizar a multiplicidade de acesso por divisão no 

espaço (SDMA, do inglês).  A eficiência de potência é 

realizada conformando os feixes numa única direção 

possibilitando que se atinja uma distância maior. 

No presente artigo foi considerado um arranjo de 

microfones linear e uniforme (ULA, do inglês) na 

estimação da direção de chegada (DOA, do inglês) de 

sinais emitidos por fontes sonoras. As fontes de sinais 

foram caracterizadas por diferentes ângulos de chegada.  

O algoritmo empregado para detecção dos sinais das 

diversas fontes foi o EM para modelagem deterministica 

dos sinais incidentes também denominado de EMD [3]. 

A vantagem deste algoritmo está na busca e 

reconstrução simultânea dos diversos sinais em cada 

iteração. Entretanto, verifica-se que para a aplicação 

deste algoritmo em processamento em tempo real seria 

necessário antes um estudo analisando o desempenho 

dos algoritmos e dos processadores de sinais digitais 

(DSP). 

A principal contribuição deste trabalho é uma aplicação 

de técnicas de antenas inteligentes para o caso de sinais 

sonoros. Além disso, outra importante contribuição é a 

demonstração da eficiência da PAI. O artigo está 

dividido em 5 seções. Na seção 2 é feita uma descrição 

do arranjo de microfones, do tipo de sinal incidente e da 

modelagem destes sinais na saída do arranjo. Na seção 3 

é descrita a solução proposta para o problema 

modelado. Resultados e comentários de simulações 

feitas com o método proposto para a solução do 

problema são apresentados na seção 4. Na seção 5 são 

feitas conclusões sobre o emprego do método no caso 

de sinais sonoros. 
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Num arranjo de microfones, os sinais captados pelos 

mesmos em um dado instante de tempo t são ordenados 

na forma [ ])(...)()( 110 txtxtx M − , com M 

sendo a quantidade de microfones (c.f., Figura 1).  

Dispondo de tais sinais, o interesse neste trabalho está 

na obtenção de um sinal sonoro de melhor qualidade 

rejeitando os sinais das outras direções. De forma 

genérica, os sinais são caracterizados a partir da direção 

de chegada, dada pelo ângulo θ  que este forma com a 

perpendicular do arranjo. Considera-se que a fonte de 

sinais esteja a uma distância grande o suficiente de 

forma que as frentes de ondas incidentes possam ser 

consideras planas quando comparadas com o tamanho 

do arranjo de microfones. 

A incidência do sinal em cada microfone do arranjo 

acontece com um atraso suposto fixo. Por esta razão 

pode-se representar este sinal tomando como base os 

atrasos de tempo que são traduzidos em atraso de fase 

com a equação apresentada a seguir onde se vê a relação 

entre DOA: 

 

 

 

 

Da eq. (1), tem-se que d é a distância entre duas antenas 

consecutivas, θ  é a DOA e λ  é o comprimento de 

onda do sinal incidente. Chega-se então a seguinte 

equação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A eq. (2) pode ainda ser representada na seguinte forma: 

 

 

com NMX ,  sendo o vetor representando as N amostras 

de sinais captadas pelos M microfones do arranjo, 

)(1, θMA é o vetor de atrasos referente a cada direção 

de chegada (θ ), NS ,1  é o sinal que foi emitido pela 

fonte sonora e NMN ,  é o ruído gaussiano inerente ao 

meio. 

 

3. Método para Estimação de DOA 
O algoritmo EM utilizado emprega uma modelagem 

determinística para o sinal incidente no arranjo [3]. 

Considerando T sinais )(tzl  incidentes no arranjo 

sendo, verifica-se que a saída x(t) é, na verdade, um 

mapeamento de T variáveis )(tzl  em uma variável 

)(tx  na saída de cada antena do arranjo: 

 

 

 

 

Portanto a função de verossimilhança conjunta na forma 

completa fica: 

 

 

 

 

 

O algoritmo EM possui uma estrutura iterativa que 

procura realizar a estimação conjunta de parâmetros [4], 

que no caso são )(tsl  e lθ . Ele é dividido em dois 

passos: o passo E de estimação e o passo M de 

maximização. Para o passo E, tem-se: 

 

 

 

 

O passo M é obtido maximizando a eq. (11), ficando: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pela eq. (6), verifica-se que a cada estimação é retirada 

a informação obtida anteriormente.  

 

4. Simulações 
Nesta simulação, parte-se de uma situação hipotética 

[5], com um portador de deficiência auditiva presente 
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Fig. 1. Representação do arranjo e sinal 
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numa sala de aula, onde existem um aspirador de pó, 

uma janela pela qual chega ruído do tráfego de uma via 

pública e um professor ministrando aula. O estudante 

com o emprego da PAI pode privilegiar o sinal do 

professor e rejeitar os demais sons interferidores.  

Para facilitar esta operação, prevê-se que a PAI deva 

trabalhar em modo manual ou automático. No modo 

manual seria possível a seleção da voz do professor 

mesmo que no ambiente a relação sinal ruído esteja em 

–40dB, porém o estudante precisa indicar para a PAI a 

direção do falante. No caso digital, pode-se usar um 

teclado para indicar essa direção ou no caso analógico, 

girar um botão. Durante uma das simulações no modo 

manual foi considerado caso do estudante cometer uma 

falha de 10º ao apontar para o falante. No modo 

automático o estudante detectará os três sons no 

ambiente e poderá selecionar em um teclado qual deles 

deseja escutar. O modo automático não consegue 

detectar sinais com relação sinal ruído muito baixa, sua 

detecção é aceitável até próximo de –6dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Situação hipotética em sala de aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Legenda da fig. 2 

 

As simulações apresentadas a seguir apresentam dois 

modos de operação da PAI. O primeiro modo que é o 

automático, no qual ao pressionar de tecla do aluno, o 

algoritmo EM vai saltando de entre as direções de 

chegada onde estão os picos de potência. Logo, no 

modo automático o aluno não precisa se preocupar em 

indicar nenhuma direção de chegada. No subitem 4.1.1 

será apresentada uma simulação do funcionamento do 

modo automático. 

O segundo modo de funcionamento é o manual, neste 

caso o aluno utilizando um potenciômetro ou então um 

botão digital vai alterando a direção de chegada pouco a 

pouco até encontrar a direção em que o sinal tem uma 

melhor audibilidade. São apresentadas simulações do 

modo manual nos subitens 4.1.2 e 4.1.3. 

Os dois modos possibilitam que seja feito o 

acompanhamento do sinal, quando o aluno pressiona 

uma outra tecla para travar no sinal de uma certa 

direção. 

 

4.1. Aproximação da voz como sinal 
senoidal 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Aproximação senoidal da voz do professor 

 

4.1.1. Caso de modo automático para SNR 
de 0 dB 

A seleção é feita pelo modo estação de rádio. Os sons de 

maior potência são mostrados para o aluno e ele escolhe 

de forma crescente ou decrescente de potência qual 

deles deseja escutar. Pode colocar a ordem de seleção 

em sentido horário ou anti-horário à direção de chegada.  

Verifica-se que para SNR inferior a -6db, a busca 

automática não consegue encontrar o sinal, logo seria 

necessário colocar no modo manual para encontrar o 

sinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Espectro espacial de potência dos sinais incidentes 
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Fig. 6. Sinal escutado por uma prótese normal a esquerda e 

pela PAI a direita 

 

4.1.2. Caso de modo manual para SNR de –
20 dB com erro de 10º 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7. Espectro espacial de potência dos sinais incidentes 

 

 
Fig. 8. Sinal escutado por uma prótese normal a esquerda e 

pela PAI a direita 

 

4.1.3. Caso de modo manual para SNR de –
40 dB 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Sinal escutado por uma prótese normal a esquerda e 

pela PAI a direita 

 

O gráfico de potência do subitem 4.1.3 é parecido com o 

do subitem 4.1.2 e por esta razão foi suprimido. 

 

4.2. Simulação empregando sinal de voz real 
 

Na fig. 10 tem-se um sinal sonoro gerado pelo primeiro 

autor deste artigo dizendo a frase “direção de chegada”. 

O sinal original possuía 50000 amostras e 

conseqüentemente o tempo de processamento era alto. 

Por esta razão, uma técnica de decimação foi aplicada 

diminuindo a quantidade de amostras para 5000 e o 

sinal sonoro permaneceu com uma qualidade muito 

próxima do original.  Em outras palavras, foi aplicada 

uma compressão com perdas para se diminuir o tempo 

de processamento. 

Percebe-se que o nível de ruído da fig. 11 é levemente 

perceptível, enquanto que na fig. 12 com a PAI, o ruído 

ainda não é perceptível graficamente e audivelmente. 

 

 
 
 

Fig. 10. Sinal sonoro 

 

 
 
 

Fig. 11. Sinal escutado por uma prótese normal com SNR de 

40 dB 

 

Percebe-se que o nível de ruído da fig. 13 já é 

facilmente perceptível e interfere na audibilidade, 

enquanto que na fig. 14 com a PAI, o ruído ainda não é 

perceptível comparando com a fig. 10. 
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Amostras 
 

 
 

Fig. 12. Sinal escutado pela PAI com SNR de 40 dB 

 

 
 
 

Fig. 13. Sinal escutado por uma prótese normal com SNR de 

30 dB 

 

 
 
 

Fig. 14. Sinal escutado pela PAI com SNR de 30 dB 

 

Percebe-se que o nível de ruído da fig. 15 é elevado e 

existe dificuldade em se escutar o sinal sonoro, 

enquanto que na fig. 16 com a PAI, o ruído é quase 

imperceptível comparando com a fig. 2. 

Percebe-se que o nível de ruído da fig. 17 é bastante 

elevado e não é possível entender o sinal sonoro, 

enquanto que na fig. 18 com a PAI, o ruído é levemente 

perceptível comparando com a fig. 10. 

 
 

Fig. 15. Sinal escutado por uma prótese normal com SNR de 

20 dB 

 

 
 
 

Fig. 16. Sinal escutado pela PAI com SNR de 20 dB 

 

 
 
 

Fig. 17. Sinal escutado por uma prótese normal com SNR de 

10 dB 

 

A partir de agora, o não será apresentado mais o gráfico 

do sinal obtido com uma prótese normal, pois o mesmo 

se mantém sempre parecido com o da fig. 17, ou seja, 

verifica-se apenas o ruído e não se consegue entender o 

sinal sonoro. 

Esta fig. 20 é parecida com a fig. 15, ou seja, o sinal 

escutado com uma prótese normal para SNR de 20dB é 
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parecido com o sinal escutado com uma PAI para SNR 

de -10dB. 

Esta fig. 21 é parecida com a fig. 17, entretanto o sinal 

escutado com uma prótese normal para SNR de 10dB é 

ainda pior que o sinal escutado com uma PAI para SNR 

de -20dB. 

 

  

 
 
 

Fig. 18. Sinal escutado pela PAI com SNR de 10 dB 

 

 

 
 
 

Fig. 19. Sinal escutado pela PAI com SNR de 0 dB 

 

 
 

 
Fig. 20. Sinal escutado pela PAI com SNR de -10 dB 

 

 
 

 
Fig. 21. Sinal escutado pela PAI com SNR de -20 dB 

 

Os gráficos seguintes não serão apresentados, pois para 

SNR inferior a -20dB, até a PAI baseada no EMD não 

suporta. 

 

5. Conclusões 
A partir das simulações apresentadas é possível verificar 

que a PAI possui um desempenho bem superior as 

próteses auditivas atuais. Enquanto as próteses atuais 

suportam uma relação sinal ruído gaussiano direcional 

de no máximo 10dB, a PAI suporta até -20dB. 

Existem limitações que precisam ser superadas como o 

tempo de processamento, pois, por exemplo, para um 

sinal sonoro de um segundo de duração demora-se um 

tempo de oito minutos de processamento. Algumas 

sugestões para acelerar é utilização da informação a 

priori da DOA para estimar a posteriori, emprego de 

técnicas de realimentação para acelerar o cálculo da eq. 

(6) e por fim a aplicação de processamento paralelo. 
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Resumo 

Este artigo apresenta a implementação do módulo de 

reconhecimento de voz para aplicação em um sistema 

de telefonia para deficientes auditivos. Sua 

implementação utiliza coeficientes mel-cepstrais na 

extração de parâmetros do sinal de fala e um 

classificador baseado em HMMs (Hidden Markov 

Models) contínuos para modelagem dos trifones que 

constituem o vocabulário de estudo. Compartilhamento 

de estados (tied-states) e árvores contextuais são 

utilizados para aumentar o desempenho do sistema. O 

modelo de linguagem implementado foi o trigrama e o 

decodificador é uma implementação baseada no 

algoritmo Viterbi beam-search. Testes para o sistema 

descrito foram elaborados com uma base de 1000 frases 

gravadas e os textos de outras 100.000 frases. A taxa de 

acerto no reconhecimento contínuo de palavras, para o 

sistema apresentado, é de 92% e de 75%, quando as 

frases de teste não participam do modelo de linguagem. 

 

1. Introdução 
O sistema de conversação telefônica para deficientes 

auditivos e/ou com problemas na fala, do qual este 

trabalho é parte integrante, tem o objetivo de capacitar 

os portadores de deficiência em se comunicar à 

distância, através da rede de telefonia pública (PSTN), 

facilitando assim sua integração à sociedade. Restrições, 

facilmente compreensíveis, implicam que o sistema seja 

concebido através de uma adaptação do aparelho 

telefônico pertencente ao deficiente físico e não nos 

demais aparelhos das pessoas com quem ele queira 

conversar. Por essa característica, o sistema proposto é 

independente de outros dispositivos e é composto por 

dois módulos com funcionamento distintos e apartados: 

um módulo de reconhecimento de voz e outro de 

síntese. O módulo de síntese solicita a entrada de texto 

pelo usuário através de um teclado e sintetiza a fala que, 

em seguida, é transmitida normalmente pela rede de 

telefonia. A confirmação do texto digitado aparece em 

um visor de cristal líquido. O módulo de 

reconhecimento “escuta” o sinal de voz recebido pela 

rede de telefonia e o transcreve em linguagem corrente 

no mesmo visor. O funcionamento deste sistema está 

representado na Fig. 1. A proposta é que os blocos e 

dispositivos de entrada e saída estejam integrados em 

um único dispositivo portátil e de fácil utilização. 

 

 
Fig. 1. Sistema de Conversação Telefônica para Deficientes 

Auditivos (Síntese e Reconhecimento de Voz). 

 

 
Fig. 2. Diagrama em blocos do Sistema de Reconhecimento de 

Voz. 

 

Para a construção do módulo de reconhecimento de fala 

contínua, tema deste trabalho, são necessários quatro 

subsistemas a saber: extração de parâmetros, 

modelagem acústica, modelagem lingüística e 

decodificador (Fig. 2). O módulo de extração de 

parâmetros tem como entrada um sinal de voz e como 

saída vetores de coeficientes mel-cepstrais. A 
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modelagem acústica, inclui os HMMs de trifones que 

compõem uma base de referência, um léxico do sistema, 

composto por todas as palavras de interesse e suas 

respectivas transcrições fonéticas. A modelagem 

lingüística é baseada na técnica de n-grams, para qual, 

nos experimentos apresentados, foram usados 

trigramas. O módulo denominado decodificador, recebe 

os vetores com coeficientes mel-cepstrais e traça a 

melhor correspondência possível entre eles e uma 

seqüência com palavras pertencentes ao léxico, 

seguindo as restrições impostas pelo modelo de 

linguagem [1]. 

O decodificador adotado neste trabalho, denominado 

Viterbi beam-search, é uma técnica de busca em apenas 

uma passada (one-pass) com aplicação de técnicas de 

corte (prunning) e que apresenta um bom compromisso 

entre complexidade computacional e taxa de acerto. 

Algoritmos do tipo one-pass resolvem simultaneamente 

problemas de alinhamento temporal, detecção de 

fronteiras entre palavras e identificação de palavras. O 

algoritmo utilizado faz uso de árvores de contexto e 

clusterização de estados [2]. O sistema apresentado 

neste trabalho foi montado com auxílio do HTK 

(Hidden Markov Model Toolkit) [3], ferramenta de 

desenvolvimento amplamente utilizada na área. 

O treinamento e teste do sistema descrito foi elaborado 

a partir de uma base com 1000 frases gravadas, as quais 

foram selecionadas de forma a compor listas 

foneticamente balanceadas para o português brasileiro e 

formam um vocabulário com 3500 palavras [4]. Este 

vocabulário foi depois expandido com outras 100.000 

frases coletadas da base do Ceten-Folha [5], resultando 

num novo vocabulário com 65.000 palavras. 

As demais seções deste trabalho estão organizadas da 

forma a seguir. Na Seção 2, apresentamos alguns 

fundamentos para o reconhecimento de fala contínua. 

Na Seção 3, descrevemos com mais detalhes o sistema 

implementado. Na Seção 4, falaremos sobres os testes 

realizados e resultados obtidos com o sistema. Na  

Seção 5, serão apresentadas as conclusões do trabalho.  

 

2. Fundamentos 
Conforme representado na Fig. 2, o sistema de 

reconhecimento de fala contínua é composto de um 

receptor acústico, comumente denominado por front-

end, cuja função é recepcionar o sinal de voz e 

segmentá-lo em pequenos vetores com informação 

compactada da voz, e por um decodificador que, através 

de um eficiente algoritmo de busca, tenta achar a melhor 

seqüência de palavras do seu vocabulário que podem 

gerar a informação contida nos vetores. 

A extração de coeficientes e modelagem acústica 

implementada no front-end do sistema apresentado é 

padrão em grandes sistemas de reconhecimento de voz, 

como CUED HTK [6], CMU SPHINX [7], IBM [8] e 

WHISPER [9]. A maior divergência entre estes sistemas 

está no decodificador e modelo de linguagem adotada. 

 
Fig. 3. Treinamento e Teste do Sistema de Reconhecimento. 

 

Decodificadores eficientes vêm sendo há alguns anos 

um dos grandes objetos de pesquisa na área de 

Reconhecimento de Fala Contínua intitulada LVCSR 

(Large Vocabulary Continuous Speech Recognition) 

[10]. Com origem na área de Inteligência Artificial (AI), 

os decodificadores são algoritmos de busca que utilizam 

conhecimentos no campo de processamento de voz para 

construir heurísticas e, dessa forma, achar, com o 

melhor desempenho possível, soluções num espaço de 

estados formado por modelos de referência e por 

parâmetros extraídos da fala [11]. Na maioria dos 

algoritmos, a diferença entre heurísticas é usualmente 

uma troca entre a qualidade da solução e o custo de 

localizá-la. 

A Fig. 3 apresenta alguns termos da equação abaixo 

onde se fundamenta a estratégia usada pelos 

decodificadores na tarefa de reconhecimento de voz 

baseado em modelos estatísticos:  
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Pela equação (1), resolvida com o uso do teorema de 

Bayes, descreve-se como resultado da busca, a 

seqüência de palavras 
^

W , que maximiza a expressão 

formada pelo produto entre a probabilidade de uma 

seqüência de palavras P(W), com a probabilidade de 

esta seqüência gerar a observação acústica, P(X | W), 

onde X, representa a observação acústica (tipicamente, 

vetor com coeficientes mel- cepstrais). 

Conforme indicado na Fig. 3, a probabilidade P(X | W) é 

obtida através dos HMMs treinados para o sistema, em 

função dos parâmetros extraídos de uma base de treino. 

P(X | W) é tradicionalmente resolvido em sistemas de 

reconhecimento de voz pela aproximação de Viterbi 
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[11], como se descreve mais adiante. Por outro lado, a 

probabilidade P(W), é independente da observação 

acústica e é obtida através de uma modelagem da 

linguagem, na qual se calcula, para qualquer seqüência 

de N palavras, a probabilidade a priori da ocorrência das 

mesmas, numa determinada ordem (3). 
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=
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O modelo de linguagem adotado neste trabalho é do tipo 

n-gram, onde se aproxima a equação (3) por outra, onde 

são utilizados apenas as n-1 palavras mais recentes no 

histórico da seqüência. Quando n=2, por exemplo, 

chamamos essa aproximação de bigramas e obtemos a 

equação (4). Os n-grams de ordem superior ao bigrama, 

como é o caso do trigrama, podem ser facilmente 

estendidos, conforme as equações (3) e (4). 
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Os HMMs treinados no sistema são baseados em 

trifones. A opção por modelar-se trifones e não palavras 

inteiras deve-se ao fato de estarmos lidando com 

grandes vocabulários. A modelagem de trifones, além 

de viabilizar a construção de sistemas com grande 

vocabulário (>10K), traz uma grande flexibilidade, pois 

palavras que não estejam no vocabulário do sistema, 

porém sejam compostas por trifones já treinados, podem 

facilmente ser incorporadas ao dicionário do sistema 

sem necessidade de um novo treino. Outra vantagem é 

que, diferente de fonemas, os trifones trazem 

informações de contexto o que melhora muito a 

modelagem do sistema. No léxico do sistema as 

transcrições são realizadas com base nos fonemas que 

constituem cada palavra. Durante a busca, o 

decodificador verifica o contexto do fonema dentro da 

palavra que está expandindo e utiliza o modelo de 

trifone apropriado para calcular a verossimilhança. 

Conforme dito antes, o decodificador utilizado é uma 

implementação do algoritmo Viterbi beam-search. O 

decodificador de Viterbi é um algoritmo de 

programação dinâmica com apenas uma passada (One-

Pass), que procura no espaço de estados a seqüência 

mais provável de estados 1

T
S , onde 

 

que modela o trecho de fala de entrada 1

T
X , onde 

 

levando em conta as restrições impostas pelo léxico e 

probabilidades do modelo de linguagem, sendo a 

variável T  o número de segmentos amostrados da fala. 

 
Figura 4. Paralelismo e alinhamento temporal do algoritmo 

Viterbi beam-search em apenas uma passada (One-Pass). No 

exemplo, a sentença reconhecida seria formada pelas palavras 

com índices w = 1, 3 e 2. Para simplificar o exemplo, não 

foram exibidos os planos de palavras não reconhecidas. 

 

O espaço de estados é construído através da geração de 

HMMs de palavras, constituídas pelos HMMs de suas 

subunidades (no caso, trifones) sendo que, durante a 

busca, os HMMs de palavras são explorados em 

paralelo pelo algoritmo.  

Como o espaço de estados é muito grande, mesmo para 

aplicações com vocabulário médio, a heurística beam-

search é normalmente aplicada para limitar a busca, 

através da poda (pruning) de estados menos prováveis. 

A combinação é sempre referida como busca em feixe 

de Viterbi (Viterbi beam search). A decodificação de 

Viterbi é uma busca síncrona no tempo que processa a 

fala, segmento a segmento, atualizando todos os estados 

associados a um segmento antes de passar para o 

segmento seguinte [10]. A Figura 4 ilustra o paralelismo 

do algoritmo e conseqüente alinhamento dos estados 

com a seqüência de vetores observada. A busca no 

espaço de estados, tem por fim, localizar uma seqüência 

de estados 1

T
S , cuja probabilidade de emissão dos 

vetores observados 1

T
X  maximize a probabilidade da 

seqüência de palavras 

^

1

N
W estimada pelo algoritmo 

definido pelas equações a seguir: 
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Na equação (7), é aplicado o princípio da aproximação 

por máximos ou aproximação de Viterbi. 
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3. Sistema de Reconhecimento de Fala 
Contínua para Português Brasileiro 

O Sistema de Reconhecimento de Fala Contínua 

apresentado neste trabalho foi montado com auxílio das 
ferramentas e bibliotecas disponibilizadas nos pacotes 

do HTK [3] e do ATK [12]. O HTK foi selecionado por 

ser uma ferramenta simples, com farta documentação e 

amplamente utilizada na área e seu uso foi direcionado 

ao treinamento dos modelos acústico e lingüístico do 

sistema. O ATK foi utilizado para teste, pois além de 
apresentar desempenho superior ao HTK nos testes 

realizados (mostrou-se mais rápido), possui uma 

arquitetura orientada a objeto e oferece suporte a 

trigramas. Para a geração do léxico do sistema utilizou-

se um transcritor automático de grafemas para fonemas 

[13]. A arquitetura montada para treino e teste do 
sistema está representada na Fig. 5. 

A base de sons para treinamento e teste do sistema foi 

gravada a partir de um conjunto de 1000 frases 

selecionadas de forma a compor listas foneticamente 

balanceadas para o português brasileiro [4]. Estas 1000 
frases formam um subconjunto de frases que contém 

entre 9 e 12 palavras e que se encontram na base do 

Centen-Folha [5]. Para construção dos bigramas e 

trigramas do modelo lingüístico foi gerado um novo 

subconjunto de frases da base do Centen-Folha, porém 

pegando apenas frases com mais de 12 palavras e que 

não contivessem em seu conteúdo algumas restrições 

que porventura, pudessem causar distorções nos n-gram. 

As restrições impostas durante a seleção das frases 

foram feitas para evitar, entre outros problemas, 

palavras estrangeiras, caracteres não alfanuméricos, 

siglas e palavras formadas apenas com consoantes. O 
número de frases selecionadas variou entre 1.000 e 100 

mil, de forma a aumentar o tamanho do vocabulário e 

melhorar a estatística do modelo de linguagem. O 

compromisso entre esses números e o desempenho do 

sistema de reconhecimento será exibido na seção de 

testes e resultados. 

O sistema de reconhecimento utiliza HMMs contínuos, 

cada um com três estados com emissão de saída e uma 

topologia simples do tipo left-right. Além disso, dois 

estados, um de entrada e outro de saída, são 

acrescentados em cada modelo para viabilizar a conexão 
com os demais. As probabilidades de emissão de saída 

em cada estado são calculadas com o uso de uma 

mistura de gaussianas multivariadas, normalmente na 

ordem de 10. Estados que compartilhem contexto, 

verificados através de uma árvore de decisão fonética, 

são conectados de forma a compartilhar as mesmas 
variáveis de emissão de saída, técnica essa conhecida 

como tied-states. No treinamento dos HMMs, utilizou-

se a técnica de flat start para segmentação automática 

da base e apenas os trifones internos às palavras foram 

considerados (e não os trifones inter-palavras), de forma 

a simplificar o processo e também em função da 
pequena base disponível para treino. O número total de 

fonemas utilizados no sistema foi igual a 38, contando 

fonemas para modelar o espaço entre palavras e finais 

de frases. 

 
Fig. 5. Arquitetura montada para treino e teste do Sistema de 

Reconhecimento de Fala Contínua. 

 

4. Testes e Resultados 
Os testes do sistema foram elaborados em duas etapas. 

Inicialmente, separou-se um grupo de 750 frases, dentro 

das 1000 frases do banco de fala, para treinar o sistema. 
As 250 restantes foram guardadas para teste. Os textos 

das 1000 frases, nessa primeira etapa, foram utilizados 

tanto para criar o léxico do sistema bem como o modelo 

de linguagem. Nessa fase, o léxico do sistema chegou a 

um tamanho de 3528 palavras e o acerto do sistema 

testado com as 250 frases e utilizando trigramas gerados 

com o total das frases foi de 92%.  

Este índice de acerto corresponde a 1 – E, onde E é o 

índice de erro no reconhecimento de palavras calculado 

conforme a equação (9). Nessa equação, D, S, I 

correspondem respectivamente ao número de deleções, 

substituições e inserções, em comparação com as 
palavras que deveriam ter sido reconhecidas, e M é o 

total de palavras no conjunto de teste. 
 

D S I
E

M

+ +
=  (9) 

 

Repetiu-se o teste anterior, porém com conjuntos 

diferentes de 250 frases dentre as 1000 disponíveis. Nos 
quatro experimentos realizados, o índice de acerto ficou 

em média 92%, variando menos de 2% . 

Na 2ª etapa do teste, utilizaram-se as mesmas 250 frases 

do primeiro teste, porém o modelo de linguagem foi 

treinado com subconjuntos de texto do Centen-Folha 

conforme explicado na seção anterior. Os testes foram 
realizados variando o número de frases utilizadas para 

treinar o modelo de linguagem entre 1000 e 100 mil e, 

para cada caso, testou-se o sistema com os unigramas, 

bigramas e trigramas gerados. A variação do tamanho 

do léxico em função do número de frases utilizadas 
pode ser observada no gráfico da Fig. 6. O percentual de 

acerto de palavras em cada um dos testes está 
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demonstrado na Fig. 7. Em todos os casos, as palavras 

existentes nas 1000 frases da base de voz tiveram que 

ser adicionadas ao léxico para evitar que palavras fora 

do vocabulário tivessem que ser reconhecidas pelo 

sistema, o que normalmente se denomina como OOV 

(Out of Vocabulary). 

Os tempos de processamento obtidos nos testes 

variaram entre 10 e 60 segundos por frase, em função 
do crescimento do léxico e dos modelos de linguagem. 

O computador utilizado foi um Pentium M 1.6 MHz 

com 1 GB de memória RAM. 

 

5. Conclusões 
Neste trabalho foi apresentado o módulo de 

Reconhecimento de Voz que integra o Sistema de 

Conversação Telefônica para Deficientes Auditivos. A 

implementação descrita utiliza coeficientes mel-

cepstrais na extração de parâmetros do sinal de fala e 

um classificador baseado em HMMs contínuos para 

modelagem dos trifones que constituem o vocabulário 

de estudo. Compartilhamento de estados e árvores 
contextuais são utilizados para aumentar o desempenho 

do sistema. O modelo de linguagem implementado foi o 

trigrama e o decodificador é uma implementação 

baseada no algoritmo Viterbi beam-search. A taxa de 

acerto obtida no reconhecimento contínuo de palavras 

foi de 92% e de 75%, quando as frases de teste não 

participam do modelo de linguagem. Essa última taxa 

evidencia o peso colocado sobre o modelo lingüístico, 

quando os modelos acústicos estão pouco treinados 

(base com menos de 50 min, onde o ideal seriam horas). 

Próximos passos incluem aperfeiçoar o léxico para o 
português brasileiro, utilizar trifones inter-palavras, 

expandir a base de treino com locuções para diversos 

locutores e numa quantidade razoável para que os 

modelos fiquem bem treinados, gravar uma base de 

testes através de linha telefônica para verificar o 

desempenho do sistema e com isso começar a trabalhar 

a questão do ruído e por fim, utilizar mecanismos de 

adaptação de locutor de forma que o sistema melhore 

seus modelos para as pessoas que o deficiente auditivo 

se comunique com mais freqüência. O aparelho de 

conversação telefônica poderia associar o número de 

telefone destes locutores com suas respectivas bases 

adaptadas e associá-las no momento da chamada. 
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Fig. 6. Variação do Léxico em função do número de frases 

usadas para o treinamento do modelo de linguagem. 
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Fig. 7. Percentuais de acerto em função do tamanho do léxico 

e modelo de linguagem adotado. 
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Resumo 
Apresentam-se neste artigo, metodologias para 

avaliação da sensibilidade tátil a partir de análises da 

reação a estímulos vibráteis. Foi utilizado um 

estimulador vibrátil em testes com cegos e surdos. 

Nestes testes, inicialmente fazia-se um treinamento e em 

seguida era solicitado que a pessoa sob teste 

identificasse a freqüência vibrátil treinada (alvo) de 

55 Hz. A partir de uma freqüência gerada 

aleatoriamente, a pessoa podia aumentar ou diminuir 

essa freqüência até que ela informasse ter atingido a 

freqüência alvo. Os parâmetros avaliados foram o erro 

percentual na identificação da freqüência alvo e o 

número de iterações para alcançá-la. Após uma análise 

preliminar da sensibilidade tátil tem-se que a média de 

erros para identificar a freqüência alvo pelos cegos foi 

em média abaixo de 25%. 

Este estudo sobre a análise da sensibilidade tátil foi 

realizado no dedo indicador das pessoas testadas, porém 

estão sendo realizados testes para análise da 

sensibilidade nos dedos polegar, indicador, médio, 

anelar e mínimo, para que se possa concluir um estudo 

sobre a análise comparativa da sensibilidade tátil entre 

os dedos de pessoas cegas. 

 

1. Introdução 
A aquisição sensorial é realizada pelos receptores 

presentes nos órgãos sensoriais [1], [2], [3], [4]. A 

funcionalidade desses receptores varia de uma 

modalidade sensorial para outra, de forma que existem 

receptores adequados para estímulos específicos [5]. 

A partir da visão, por exemplo, é possível reconhecer 

informações como tamanho, forma, cores, topografia e 

dimensões [6], [7], já pelo paladar e olfato são 

reconhecidos os odores e sabores [8], pelo sistema 

auditivo são identificadas às informações acústicas [9] e 

variáveis físicas como freqüência e intensidade de um 

som, enquanto pelo tato é possível reconhecer textura, 

formas, peso, maleabilidade, temperatura e vibrações 

[6].    

A deficiência sensorial ou agnosia é a falha no 

reconhecimento de informações por esses receptores em 

um canal sensorial específico [10]. No entanto, as 

informações referentes a uma modalidade sensorial 

específica podem ser integradas e interpretadas por uma 

outra área sensorial [9], [11], [12]. 

Neste caso, em que há privação de alguma modalidade 

sensorial, a pessoa que possui algum tipo de deficiência 

pode utilizar métodos para propiciar a realimentação ou 

substituição sensorial [13], [14], [15]. 

A substituição sensorial refere-se à capacidade da mente 

humana de mimetizar as funcionalidades de outra 

modalidade sensorial [9], [11], [12], [16]. 

Em particular, a deficiência visual e auditiva influencia 

diretamente na comunicação [17], porém existem 

métodos, como o Braille usado para propiciar a 

substituição sensorial para ajudar no processo de leitura 

[15], [18] e o método Tadoma usado na comunicação 

oral dos surdos-cegos. 

Em ambos os métodos o tato deve ser estimulado para 

transmissão de informação. Essa estimulação pode ser 

por meio de mecanismos de estimulação mecânica 

estática ou repetitiva (vibrátil) e estimulação térmica 

(eletrotátil) [9].  

A estimulação mecânica é geralmente usada para 

transmissão de caracteres Braille e identificação de 

relevo, já a estimulação vibrátil é usada na transmissão 

da informação acústica para o ensino da fala ou sistemas 

de alertas para os surdos, cegos e surdos-cegos. 

Mesmo com a disponibilidade desses métodos, as 

pessoas cegas e surdas enfrentam dificuldades durante a 

educação formal, das quais se pode destacar: à falta de 

apoio tecnológico que propicie simplicidade e custo 

baixo e o preconceito quanto à qualificação e a inserção 

desses no mercado de trabalho, limitando suas 

perspectivas de trabalho [19]. 

Neste sentido, as utilizações de métodos de substituição 

sensorial agregada a recursos tecnológicos podem 

propiciar uma substituição sensorial de forma a 

integralizar os deficientes sensoriais na sociedade, 

principalmente na realidade contemporânea, na qual o 

ambiente informático é preponderante nas atividades 

corriqueiras, intelectuais, sociais, culturais e de 

comunicação.  
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Porém, em paralelo com o desenvolvimento de recursos 

tecnológicos para utilização na substituição sensorial, a 

análise quantitativa e qualitativa da sensibilidade 

sensorial é fundamental para que se possa utilizar ao 

máximo da capacidade do canal sensorial usado na 

reabilitação visual e auditiva. 

Essa análise pode ser realizada por meio de testes 

baseados em métodos psicofísicos, em que esses testes 

têm contribuição cientifica no desenvolvimento de 

equipamentos tecnológicos para reabilitação sensorial 

[15], [18]. 

Em particular, a análise da sensibilidade tátil pode ser 

realizada a partir da resposta discriminativa cutânea 

[20], na qual um estímulo pode ser distinguido de 

outros, em função de suas características. 

Neste sentido, realizou-se um estudo preliminar sobre a 

sensibilidade discriminativa tátil a estímulos vibráteis 

em pessoas cegas e surdas, bem como estão sendo feitos 

testes para análise comparativa entre os dedos, para que 

se possa contribuir com parâmetros a serem usados no 

desenvolvimento de interfaces táteis de ajuda aos 

deficientes visuais com resolução maior e com 

qualidade melhor.    

 
2. Sistema de Estimulação Vibrátil e 

Procedimentos Metodológicos 
O tato usado na identificação de freqüências tem 

sensibilidade maior numa faixa de freqüências entre 

10 Hz e 100 Hz. 

Realizou-se uma análise da sensibilidade tátil a 

estímulos vibráteis em que foi escolhida a freqüência de 

55 Hz, correspondente à média aritmética entre 10 Hz e 

100 Hz, para identificação pela pessoa testada. 

Usou-se um estimulador vibrátil comercial ilustrado na 

Figura 1, para o qual é enviado, de um computador, um 

sinal de freqüência qualquer escolhida na faixa de 10 Hz 

a 100 Hz e a pessoa submetida ao teste deve tentar 

reconhecer a freqüência de 55 Hz, para a qual foi 

previamente treinada. 

 

 
Fig. 1. Fotografia do estimulador vibrátil utilizado nos testes 

perceptuais. 
 

O dispositivo vibrátil da Figura 1 consiste em um 

eletroímã com uma massa suspensa por uma haste 

flexível, fixada na caixa que envolve todo o 

estimulador.  

O sinal elétrico de excitação do estimulador é 

transformado em movimento mecânico entre a massa e 

a caixa externa, cuja força é proporcional a corrente 

elétrica que passa pela bobina do eletroímã. A vibração 

do estimulador ocorre em função da caixa que envolve o 

sistema não estar fixada rigidamente. 

A bobina do estimulador é excitada por um sinal gerado 

na saída de áudio de um computador, a partir de um 

programa que controla o sinal gerado e a realimentação 

do sistema. 

Neste programa, utilizou-se uma interface gráfica para 

realimentação, de forma que a pessoa que realiza o teste 

controla a variação da freqüência enviada em forma de 

estímulo para o cego e/ou surdo, a partir da sua resposta. 

Caso a freqüência identificada pelo seu tato seja maior, 

menor ou igual à freqüência para a qual foi apresentada 

a ele como 55 Hz. 

Quando é identificado pelo sistema que a pessoa indicou 

uma freqüência como a correspondente ao alvo, os 

dados referentes à freqüência considerada como correta, 

o número de iterações ou variações de freqüência feitas 

até que a possível freqüência fosse escolhida são 

armazenados para identificação do erro percentual na 

identificação da freqüência de 55 Hz.  

Os experimentos para avaliação da capacidade 

discriminativa do sistema tátil a estímulos vibráteis são 

baseados no método psicofísico, método do erro médio, 

no qual um estímulo é considerado padrão e sofre 

variações, a fim de que a pessoa submetida ao teste 

psicofísico encontre em uma faixa de variações do 

estímulo considerada padrão.  

Neste sentido, os testes foram realizados a partir dos 

seguintes passos: 

1.Treinamento da pessoa sob teste para 

reconhecimento da freqüência de estimulação tátil 

escolhida; 

2. Envio de um estímulo inicial com freqüência 

escolhida aleatoriamente pelo programa 

computacional;  

3. A pessoa submetida ao teste realimenta o sistema 

por meio de um mouse indicando se a freqüência 

enviada pelo estimulador é maior, menor ou igual à 

freqüência para a qual ele foi treinado. Então, é 

alterado pelo programa a variação da freqüência de 

estímulo no sentido indicado pela pessoa; 

4. Quando a pessoa indica que acertou o alvo, é 

armazenado pelo programa o número de iterações que 

foi realizado até a identificação da freqüência alvo. O 

erro percentual entre o valor da freqüência indicada 

como acerto de alvo e o valor real dessa freqüência 

(55 Hz) são calculados e guardados em memória. 

 

3. Resultados da Análise sobre a 
Capacidade Discriminativa Tátil a 

Estímulos Vibráteis 
Foram realizados estudos preliminares sobre a 

sensibilidade tátil a estímulos vibráteis em pessoas 

cegas e surdas, a partir da análise do erro médio na 
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identificação da freqüência alvo. A equação 1 foi usada 

para obtenção deste erro. 

 

%100*
55

55−
= t

t

F
E  

 

em que Ft é a freqüência de saída de pulsação no 

estimulador vibrátil. 

Foram realizados testes da sensibilidade tátil com duas 

pessoas cegas e quatro surdas, foram obtidas as médias 

aritméticas do erro médio e da quantidade média de 

iterações utilizadas para identificação da freqüência 

alvo. Apresentam-se nas Tabela 1 e Tabela 2 os 

resultados referentes à média do erro e da quantidade de 

iterações referente aos testes realizados com pessoas 

cegas e surdas respectivamente. 

 

Erro Ft Iterações 

14,1 24,68 

6,7 25 

24,6 24,94 

4,5 27,19 

2,5 2,5 

12,2 26,62 

15,1 24,43 

35,4 16 

Tabela 1. Resultado da sensibilidade tátil do cego.  

 

Erro Ft Iterações 

11,4 6,7 

33,6 13,2 

5,5 10,0 

16,9 19,2 

48,4 14,6 

5,4 11,9 
Tabela 2. Resultado da sensibilidade tátil dos surdos. 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 1 

observa-se que o número de iterações e a média de erro 

para as amostras são em média menor que 25%. Isso 

caracteriza que a capacidade discriminativa da 

sensibilidade tátil dos cegos e surdos a estímulos 

vibráteis é alta.  

Para aquisição de resultados mais exatos, estão sendo 

realizados testes com cegos e surdos, nos testes com 

cegos pretende-se identificar a relação sensorial para 

identificação de padrões entre os dedos polegar, 

indicador, médio, anelar e mínimo, a fim de avaliar 

estatisticamente a sensibilidade tátil entre esses dedos. 

Enquanto que nos testes com surdos pretende-se avaliar 

a melhor forma de estimulação vibrátil aplicável para o 

ensino da fala. 

O estudo relacionado à sensibilidade tátil pode 

contribuir para a análise de viabilidade de aplicações 

voltadas para cegos, surdos e surdos-cegos.  

No caso de interfaces para cegos, pode-se usar um 

estimulador que propicie a realização da leitura em 

Braille, que possa ser realizada por todos os dedos, 

conforme mostrado na Figura 2. 

 

 
Fig. 2. Estimulador para testes em todos os dedos. 

 

A identificação de padrões pelo tato pode ser explorada 

quando várias áreas sensoriais puderem ser estimuladas 

ao mesmo tempo, por isso, a partir dos resultados 

referentes à análise da capacidade discriminativa entre 

os dedos individualmente, pode-se realizar 

experimentos sobre a capacidade tátil quanto à 

discriminação de estímulo em paralelo. 

 

Conclusão 
O estudo da sensibilidade tátil a estímulos vibráteis 

quando comparado em áreas sensoriais diferentes é 

importante para análise comparativa entre a capacidade 

sensorial dessas áreas, proporcionando desta forma, a 

usabilidade de dispositivos táteis que transmitem as 

informações visuais em diversas áreas sensórias de 

maneira que todos os estímulos aplicados para 

transmissão de informações sejam entendidos em 

paralelo. 

Com base nos resultados obtidos quanto à sensibilidade 

tátil tem-se que é possível desenvolver dispositivos 

táteis para ajuda aos cegos de forma a aumentar a 

resolução deste para o ensino da fala para os surdos e 

melhorar a usabilidade de interfaces de exibição de 

caracteres e textos em Braille, visto que a sua 

capacidade discriminativa a um estímulo é alta. 
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Resumo 

A estrutura não-linear e o grande volume de 

informações disponíveis na WWW geram problemas de 

usabilidade típicos da hipermídia: desorientação e 

sobrecarga cognitiva. Estas dificuldades são acentuadas 

para os usuários idosos em relação à codificação, 

armazenamento e recuperação das informações. Isto se 

deve à progressiva diminuição de funções como 

memória, atenção, precisão dos movimentos e visão, em 

decorrência da idade. Configurações de Interface são o 

suporte à orientação no hiperespaço da WWW, focando 

questões relacionadas à compreensão e à facilidade de 

navegação. 

 

1. Introdução 
1.1 Apresentação do Problema de Pesquisa 

Cada vez mais aplicações hipermídia estão sendo 

desenvolvidas uma vez que oferecem recursos que 

permitem maior interação entre os usuários e o próprio 

ambiente [1], [2], [3], [4], [5], [6]. A WWW concentra a 

maior quantidade de conteúdo hipermídia, 

disponibilizando uma grande diversidade de recursos a 

nível global. Devido à forma não-linear de acesso e ao 

vasto volume de informações da web, seus usuários 

enfrentam problemas de desorientação e sobrecarga 

cognitiva. 

Para [7], “a desorientação e sobrecarga cognitiva dos 

usuários no hiperespaço da WWW ocorre porque estes 

sistemas são pobremente estruturados, sem ferramentas 

de navegação adequada para incorporar facilidades 

navegacionais”.  

Algumas ferramentas foram criadas com o objetivo de 

minimizar estes problemas nos sistemas hipermídia 

tradicionais
1
, mas tais aplicações desconsideram 

                                                 
1

 Backtracks, visitas guiadas, histórico, bookmarks, mapas-sumários, 

fish-eye views, pontos de referência no sumário, reagrupamento a 

características particulares do usuário, apresentando-se 

da mesma forma para todos sem levar em consideração 

características como o conhecimento no domínio, 

necessidades, preferências e experiência prévia. 

[8] argumenta que a maioria dos sites da WWW violam 

diretrizes de usabilidade; uma vez que exigem do 

usuário um alto grau de concentração para efetuar a 

navegação de forma apropriada e não se perder diante 

das informações apresentadas. 

Para [9], qualquer atividade sujeita a rápida mudança 

nas formas de realização de procedimentos, como é o 

caso WWW, implica em dificuldades para o indivíduo 

modificar as atividades que forem automatizadas, e isso 

independe da idade. 

Com o objetivo de avaliar questões de usabilidade das 

aplicações em hipermídia e o desempenho dos usuários 

nestes sistemas, [8] realizou uma pesquisa com dois 

grupos: o primeiro com usuários entre 21 e 55 anos de 

idade (faixa de idade que mais utiliza a Internet) e o 

segundo com usuários idosos (faixa de idade que menos 

utiliza a Internet, mas com uma participação que vem 

crescendo rapidamente nos últimos anos). Os resultados 

mostraram diferenças significativas entre os dois 

grupos; para os usuários entre 21 e 55 anos de idade a 

usabilidade em geral é duas vezes superior com relação 

a usuários com 65 anos ou mais. A navegação foi 

considerada penosa para os usuários idosos, exigindo 

alto grau de concentração. 

Conforme [11], a maioria dos sites da web são 

projetados para usuários jovens e portanto não atendem 

às necessidades particulares dos usuários idosos. O 

autor ressalta ainda que a maioria dos sites da WWW 

gera desorientação no idoso, implicando na dificuldade 

de identificar quais partes do site já foram visitadas e no 

                                                                             
partir das heranças de ligações, mecanismo de mudança de cor das 

âncoras já visitadas e os mapas de navegação, [10]. 
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desperdício de tempo, uma vez que o usuário fica 

voltando repetidamente ao mesmo lugar para situar-se. 

Segundo [12], as diferenças individuais entre as pessoas 

aumentam com a idade e quanto maior a idade do 

indivíduo, maior será sua dificuldade de aprendizado e a 

necessidade de ser orientado (guiado) ao navegar na 

WWW. 

Para [13], a maioria dos idosos tem dificuldades na 

organização e interpretação da informação, pois a 

capacidade para focalizar, manter ou mudar a atenção é 

prejudicada com o avanço de idade. Segundo [14], 

pesquisas sobre aspectos cognitivos da terceira idade 

comprovaram que o desempenho do idoso se agrava 

ainda mais com o passar dos anos, diminuindo sua 

capacidade perceptiva, limitando sua habilidade de 

recuperar informações e diminuindo a atenção na 

realização de atividades. 

[15] ressalta que a tecnologia quando desenvolvida com 

objetivo de ajudar e facilitar pode trazer oportunidades 

às pessoas que a utilizam. Convenientemente utilizada, 

a tecnologia pode facilitar o processo de comunicação, 

aprimorando suas relações interpessoais, colocando as 

pessoas em contato com parentes e amigos em um 

ambiente de troca de idéias e informações, reduzindo o 

isolamento, melhorando seu bem estar e realizando uma 

estimulação mental. 

[13] observa a necessidade de buscar abordagens 

adequadas para introduzir o idoso no universo das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), 

levando em consideração suas limitações físicas, 

psicológicas e sociais. É nesta fase da vida em que se 

acumulou maturidade e experiências, mas também é 

acompanhada de limitações físicas, que vão desde 

menor coordenação motora à progressiva redução de 

todas as funções vitais [16].  

[11], os fatores que se agravam com o avanço da idade e 

podem dificultar na realização de atividades como 

navegar na web são: memória, atenção, visão e precisão 

dos movimentos.  

Pesquisas da AARP - American Association of Retired 

Persons [17] constatam que atualmente 17% da 

população entre 55 e 64 anos acessa a Internet por mais 

de 10 horas por semana, mas a partir da faixa acima de 

65 anos essa porcentagem cai para 7%.  

Em Blumenau, a população acima de 60 anos é de 16 

mil habitantes [18]. Na Universidade Regional de 

Blumenau – FURB, a Pró-Reitoria de Extensão e 

Relações Comunitárias no programa de Educação 

Permanente consta atualmente com mais de 600 alunos 

idosos matriculados em diferentes cursos.  

Dentre estes cursos estão os de informática que são 

oferecidos desde 1992.  Além dos cursos, em 2005 foi 

criado  o grupo de estudos Comunidade Virtual da 

Maturidade, composto por ex-alunos dos cursos de 

informática. O grupo teve início em 2005 e conta 

atualmente com 30 alunos matriculados com idades 

entre 50 e 73 anos, todos aposentados e com nível de 

escolaridade mínima do ensino fundamental.  

Segundo[19], se o ambiente (WWW) não é 

convenientemente projetado, o usuário acaba se 

adaptando ao ambiente, o que muitas vezes além de 

causar sobrecarga cognitiva e desconforto, ainda reduz a 

produtividade. Portanto, torna-se importante uma 

pesquisa que viabilize adaptar as condições das 

atividades realizadas pelos idosos através da WWW às 

suas características. Esta dissertação investiga os 

Sistemas de Hipermídia Adaptativa como suporte à 

orientação dos usuários idosos no hiperespaço da 

WWW, focando questões relacionadas à compreensão e 

à facilidade de navegação. 

Conforme já descrito anteriormente, a preocupações 

com os sistemas e aplicações hipermídia sempre 

existiram devido à desorientação e a sobrecarga 

cognitiva dos usuários no hiperespaço da WWW. 

Portanto, esta pesquisa pretende abordar de forma 

específica informações sobre os usuários idosos, pois, 

pelo que se percebe é um público em expansão no 

mundo da WWW e indivíduos com maior tendência a 

enfrentar dificuldades para navegar na WWW. 

Segundo Pierre Lévy, os meios técnicos viabilizariam o 

desenvolvimento de comunidades inteligentes, capazes 

de se autogerir. O processo de concepção, construção, e 

avaliação de aplicações na Web possibilitam a 

interdisciplinaridade, e podem ser considerados como 

tendo ligação na utilização dos conhecimentos 

anteriores para criar novos conhecimentos [20], ou seja, 

que as aplicações da Web possam obter uma evolução 

progressiva acompanhando suas capacidades. O desafio 

está em desenvolver sistemas que manipulam o 

conhecimento informado e gerem novos conhecimentos 

na busca de resultados satisfatórios na resolução de 

problemas, ou seja, possuir a capacidade de aprender e 

se adaptar. 
 

2. A Hipermídia Adaptativa como Solução 
para a Desorientação e a Sobrecarga 

Cognitiva do Usuário 
Conforme [21], [4], [22] os Sistemas Hipermídia 

Adaptativa (SHAs) são uma proposta alternativa para 

abordar os problemas de desorientação e sobrecarga 

cognitiva. As particularidades dos usuários são 

representadas por meio de modelos e o sistema adapta o 

conteúdo, a navegação e a apresentação de acordo com 

o perfil do usuário. 

Em outro momento, [21] afirma que: 
[...] mais precisamente, as adaptações de 

conteúdo e apresentação evitam a sobrecarga 

cognitiva, apresentando ao usuário a 

informação adequada com o layout 

apropriado. Por sua vez, a adaptação da 

navegação soluciona o problema da 

desorientação na hipermídia, limitando os 

espaços de navegação, fornecendo 

informações adicionais dos links, ocultando 

conteúdo e links irrelevantes ao usuário, ou 

sugerindo os melhores vínculos a serem 

seguidos [21].  

Conforme [22] a capacidade de adaptação em um SHT é 

necessário por dois motivos principais:  
[...] primeiro para atender a usuários com 

objetivos, interesses, preferências, 
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experiências e conhecimentos distintos sobre 

o assunto coberto pelo sistema. Segundo para 

proteger usuários do problema de perder-se 

no hiperespaço, restringindo-o por meio da 

sugestão das ligações mais significativas. Por 

fim, esta observação preliminar do ambiente 

auxilia na orientação durante a navegação e 

torna o acesso menos cansativo evitando a 

sobrecarga cognitiva devido o grande 

número de informações.  

 

[23] observa que “o usuário da WWW possui a 

necessidade de encontrar informações importantes e 

significativas em pouco tempo a fim de que seja capaz 

de tomar decisões e de aumentar a sua eficiência, em 

especial, no ambiente de trabalho”.  

Para [24], a aplicação dos recursos adaptativos “deve 

ajudar o usuário a responder a questões como: “onde 

estão os links no documento? Quando sigo um link, para 

onde estou indo? Por que eu estou indo lá? (...) em que 

página estou? Que parte da página este documento 

representa?”. Em particular, é desejável obter 

estimativas de sobrecarga cognitiva com especificações 

de tempo precisas, de forma que o sistema possa adaptar 

rapidamente uma mudança no estado do usuário. 

 

3. Aplicação do Sistema 
O Programa de Educação Permanente da Pró-reitoria de 

Extensão e Relações Comunitárias (PROERC) da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB), 

disponibilizou na Web, para alunos e ex-alunos idosos 

de seus cursos, um ambiente de aprendizagem que 

apresenta uma variedade de informações 

multidisciplinares. O Portal é chamado Sistema de 

Aprendizagem para Melhor Idade – SAMI. Apresenta-

se como um Portal da comunidade dos idosos da FURB, 

com objetivos de aprendizagem continuada e 

intercambio de conhecimento. O ambiente utiliza-se da 

tecnologia da Hipermídia Adaptativa, com finalidade de 

facilitar para os idosos o seu uso, pois observou-se que 

os alunos tendem a dispersar-se diante de tantas 

conexões possíveis de endereços. 

Cada idoso para acessar o ambiente de aprendizagem 

preenche um cadastro pessoal especificando suas 

informações como: foto, pensamentos e sites favoritos. 

A Figura 1 ilustra a página principal do Sistema.  
Todo usuário cadastrado no ambiente poderá alterar, a 

qualquer momento, suas preferências pessoais. Pode 

escolher diferentes configurações de interface 

personalizando parâmetros como cor de fundo, cor e 

tamanho do texto. O ambiente SAMI pode ser 

considerado como um disponibilizador de recursos da 

Web. No menu esquerdo apresentam-se diferentes 

categorias de informação como: Artes, Bibliotecas 

Virtuais, Culinária e outros. Ao acessar uma categoria 

de informação, o ambiente apresenta no lado direito os 

links referentes à esta categoria. Os links são ordenados 

de acordo com o histórico de acessos, utilizando 

funcionalidades da Hipermídia Adaptativa, mais 

precisamente uma técnica de Adaptação de Navegação. 

Tal funcionalidade visa facilitar a orientação global e 

local do usuário no ambiente. Em cada acesso às 

categorias e links, o ambiente atualiza o modelo de 

usuário, registrando seu acesso. A Figura 2 ilustra o 

processo. 

Fig 1. página principal do Sistema, após o login do usuário. 
 

Fig 2. Menu e Links Dinâmicos. 

 
Tendo como premissa a utilização de software livre, o 

ambiente vem sendo desenvolvido com a linguagem 

PHP e o banco de dados MySQL. 

 

4. Conclusão 
Com o avanço da ciência e conseqüente melhoria na 

saúde e expectativa de vida, os idosos estão se tornando 

mais ativos, necessitando ampliar seus horizontes 

culturais e de aprendizado, visando melhorar sua 

interação com as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC´s). Esta interação proporciona uma 

aprendizagem permanente, evitando o risco de 

estagnação e regressão do conhecimento. 

O acesso aos processos tecnológicos é um ganho para a 

qualidade de vida do idoso. Ao atingir a longevidade há 

um comprometimento de aspectos psicológicos e 

fisiológicos. Portanto, os processos das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC´s) devem levar em 

conta as limitações físicas, psicológicas e sociais das 

pessoas, para aumentar a usabilidade destes tecnologias. 
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As TIC´s devem estimular o desenvolvimento da 

memória, percepção e atenção, evitando sua estagnação 

e regressão. 

A observação preliminar de usuários idosos do SAMI 

indica que os métodos de adaptação adotados atendem 

às expectativas, auxiliando na orientação durante a 

navegação e tornando a leitura menos cansativa. 
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Resumen 
El acceso a la televisión es un derecho para todos, 

porque ver la televisión forma parte de las vidas de 

todos, y a través de ella de alguna manera somos parte 

de ese todo. La diversidad de las capacidades 

sensoriales de la audiencia no puede ser un elemento 

discriminatorio para ser y sentirse parte de la 

comunidad. El sector de la televisión en España 

subtitula ya parte de los programas para ayudar así a las 

personas con discapacidad auditiva a disfrutar de la 

experiencia televisiva, pero todavía faltan muchos 

esfuerzos por realizar a favor de la accesibilidad. En la 

presente comunicación se presentan la situación actual 

de los servicios de subtitulado, audiodescripción y la 

interpretación a lengua de signos en la televisión en 

España y las tendencias de futuro de cara a la inminente 

implantación de TV Digital. 

 

1. El Subtitulado 
Televisión de Cataluña fue la primera cadena española 

que empezó en 1990
1
 a emitir programación subtitulada 

en el teletexto y se ha mantenido desde entonces como 

pionera y líder en número de horas subtituladas. En 

2003 emitió 4.721 horas de material subtitulado y tiene 

como objetivo para 2005 llegar hasta las 6.000 horas. 

RTVE inauguró su servicio de subtitulación para 

personas sordas en 1991, con 25 horas anuales en ese 

primer año, aumentando progresivamente hasta más de 

5028 horas en el año 2004. 

Parece natural que las televisiones públicas lideren este 

tipo de servicios, de la misma forma que sorprende que 

algunas televisiones públicas autonómicas como TV de 

Galicia o TV Autonómica Canaria, no hayan empezado 

a subtitular hasta 2004. 

En cuanto a las televisiones privadas de ámbito estatal 

es de destacar el papel de Telecinco, que comenzó con 

sus emisiones accesibles en 1998 y se ha posicionado 

como uno de las canales más activos en lo que a 

subtitulación se refiere. En el año 2004 emitió 2370 

horas de material subtitulado. Antena 3, por su parte, 

empezó a ofrecer este servicio a partir del año 2000, 

llegando casi a las 3.000 horas en 2002. En la siguiente 

tabla podemos ver la evolución de las horas de 

programación subtituladas de los principales canales de 

televisión hasta el año 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 1 Número de horas de emisión de programas 

subtitulados. Fuente: Real Patronato de la Discapacidad2 y 

Foro de la TV digital. 

Es sorprendente que, no habiendo ninguna regulación 

que obligue a los radiodifusores a emitir subtítulos, 

hayamos alcanzado en España una media de 

subtitulación en torno al 30% del total de programación 

Con respecto a los canales digitales “Cartoon Network”, 

“Canal Disney” y “Factoría de Ficción”, destacan en la 

incorporación de subtítulos para las personas sordas.  

Cartoon Network comenzó a subtitular dibujos 

animados en abril de 2000, empezando por los 

contenidos de mayor audiencia. Actualmente es 

accesible el 35% de la programación que emite. Se trata, 

en concreto, de una media de 460 minutos diarios, 

distribuidos en las franjas horarias de mayor audiencia 

infantil (las primeras horas de la mañana, el mediodía y 

las tardes). 

Canal Disney comenzó a subtitular en noviembre de 

2003 y ha hecho público su compromiso de subtitular 

más de 30 películas al mes. Canal Disney esta 

suprimiendo las barreras de comunicación en, 

aproximadamente, el 40% de su programación, a lo 

largo de unas 10 horas diarias a partir de las 12 del 

mediodía. El objetivo que se plantea es alcanzar la 

inserción de textos en el 100% de sus contenidos.  

Fuentes del canal aseguran que el subtitulado es un 

valor añadido a su producto, que les proporciona una 

rentabilidad social evidente y un  retorno económico 

que no es desdeñable, teniendo en cuenta que el de las 

personas sordas es un colectivo integrado por un millón 

de individuos. 

Los socios del canal temático Factoría de Ficción 

(Globomedia, Telecinco y Antena 3) pusieron 

recientemente en marcha una iniciativa para emprender 
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el subtitulado de sus estrenos. Este compromiso se 

enmarca en el acuerdo firmado en septiembre de 2004 

entre organizaciones y operadores audiovisuales y el 

“Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, pacto que 

tiene por objeto garantizar el acceso de las personas con 

discapacidad auditiva a la televisión. 

 

2. La Audiodescripción 
La industria de la radiodifusión no ha comenzado 

realmente a producir y emitir audiodescripción de forma 

regular y con un compromiso de continuidad. Existen 

motivos de tipo técnico que frenan la prestación de este 

servicio. En primer lugar, el sistema NICAM DUAL no 

está habilitado en todo el territorio español; además, es 

un recurso que se emplea para la emisión en versión 

original de los contenidos y, por lo tanto, no está 

disponible para el servicio de audiodescripción. La 

utilización de un canal de radio tampoco ha resultado 

técnicamente viable por los problemas de sincronización 

de las redes de transmisión de televisión y radio.  Aun 

así, RTVE ha emitido en 2004 por el sistema Dual 224 

horas de contenido audiodescrito, incluido el popular 

programa “Cine de Barrio”. 

 

3. La Lengua de Signos 
Lo mismo sucede con el servicio de interpretación a 

lengua de signos que sólo hemos visto de forma 

excepcional desde el inicio de las emisiones de 

televisión hasta hoy, debido a que la presencia de un 

intérprete en la imagen ocupa una parte sustancial de la 

pantalla y no resulta atractivo para el resto de la 

audiencia. Podemos destacar las emisiones de los 

debates del Estado de la Nación que emite todos los 

años RTVE con intérprete de lengua de signos. No 

obstante, existen programas con interpretación en 

lengua de signos en TVE (“En otras palabras”) y en 

diversos canales autonómicos. Para estos servicios la 

migración a la tecnología digital es fundamental, ya que 

surgen nuevas posibilidades para superar estas 

dificultades técnicas 

 
4. Accesibilidad a los Servicios Interactivos 

de TV Digital 
La interactividad es un elemento consustancial de la TV 

digital. Consideramos servicios interactivos todos los 

menús e informaciones que aparecen en la pantalla ya 

sea para complementar y enriquecer los contenidos 

audiovisuales o como servicios independientes de 

información. El nivel de desarrollo los servicios 

interactivos de TV digital en España es auténticamente 

embrionario. La capacidad de proceso y de  las tarjetas 

gráficas de los receptores instalados dificulta  su 

desarrollo e integración. Con respecto a la accesibilidad, 

nada se ha hecho todavía. Actualmente Digital + emite 

unas pantallas interactivas de la ONCE pero, 

desgraciadamente, no ofrecen servicios de accesibilidad. 

Sí podemos destacar la información disponible en el 

teletexto de los principales canales de televisión 

analógica. Casi todos los canales disponen de un 

servicio de destinado a los usuarios del subtitulado para 

sordos, con pantallas de ayuda para explicar el 

funcionamiento del servicio y los horarios actualizados 

de las emisiones para favorecer la planificación del 

consumo televisivo.  Con estos datos se podrá componer 

en el futuro un servicio interactivo  «portal de la 

accesibilidad» con información de programación 

accesible y los servicios de personalización del receptor, 

cumpliendo así con los requisitos de usuarios 

demandados por las asociaciones. 

 

5. Implicaciones de la Accesibilidad en el 
Sector de la Radiodifusión 

 

Para hacer un análisis del coste económico que puede 

suponer para una cadena de televisión subtitular el 

100% de la programación, hemos tomado como 

referencia el coste que aparece reflejado en el informe 

de viabilidad del “Centro Español de Subtitulado” del 

Real Patronato sobre Discapacidad: 

“En términos generales, las tarifas de subtitulación 

oscilan en nuestro país entre los 4€ y los 6€ el minuto 

grabado, y los 9€ el falso directo (programas emitidos 

con un pequeño retardo). Esto se traduciría en una 

media de entre 240 a 360€ la hora subtitulada, 600€ en 

el caso de los programas más caros.”
3
 

Si toda la programación se tuviera que subtitular de 

nuevo, y considerando que un año lo componen 8.760 

horas, la inversión anual necesaria estaría por encima de 

los 2.500.000 Euros por operador. Por supuesto que la 

creatividad en la organización del trabajo puede reducir 

esta cifra con una gestión inteligente de los recursos 

disponibles y con la circulación eficiente de materiales 

subtitulados, pero en cualquier caso pensamos que el 

coste es muy elevado desde el punto de vista de los 

radiodifusores y que puede suponer una dificultad 

importante para los pequeños canales que van a surgir 

con el proceso de migración digital.  

En el caso de la audiodescripción estimamos el coste 

medio  por hora en torno a los 800 euros, a lo que habría 

que sumar el coste de ancho de banda de transmisión de 

un canal de audio. Pero no todos los contenidos de 

televisión son susceptibles de ser audiodescritos. 

Cuando la densidad del diálogo no deja espacios de 

silencio, no es posible realizar este servicio de apoyo. 

Por otra parte, en programas como los informativos, 

debates o concursos, una realización cuidadosa puede 

conseguir que las personas con discapacidad visual 

sigan perfectamente el desarrollo del programa.  

En el Reino Unido y en Estado Unidos el número de 

horas de emisión con audiodescripción a que obliga el 

regulador es muy inferior al del subtitulado y el 

desarrollo reglamentario que se está preparando en 

España sigue esta tendencia.
4
  

Lo mismo sucede con la interpretación a lengua de 

signos con el inconveniente añadido de que en la 

actualidad la solución técnicamente viable para hacer 

que la interpretación de lengua de signos sea opcional y 
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seleccionable por el usuario es duplicar todo el flujo de 

transmisión  del canal e incorporar la ventana con el 

intérprete en uno de ellos. Esta solución es 

evidentemente muy costosa en recursos de transmisión.  

Así mismo, los servicios interactivos de los canales han 

ser accesibles. También en este caso tenemos que contar 

con incrementos de coste en desarrollo, integración y 

recursos de transmisión. La funcionalidad  que 

consideramos más urgente en este sentido es la 

incorporación de lectores de pantalla en los receptores 

que sonoricen por medio de una voz sintética los 

contenidos de los menús de la televisión interactiva. La 

clave está en que los receptores dispongan de esta 

funcionalidad integrada y en la interoperabilidad de los 

diferentes equipos del parque. Desde el punto de vista 

del productor de servicios y del radiodifusor no debe 

resultar un aspecto muy crítico.  

Con respecto a las implicaciones que puede tener la 

accesibilidad en la organización de los radiodifusores, lo 

primero que debemos plantear es que es necesario 

concienciar a los trabajadores de las plantillas de las 

televisiones. La formación es la primera acción a 

emprender para conseguir que, cada uno desde su 

especialización profesional, tenga en consideración la 

diversidad sensorial de la audiencia. Para ilustrar esta 

idea con un ejemplo podemos hablar de los rótulos en 

informativos, que pueden tener fácilmente una 

redundancia en la locución, en beneficio de las personas 

con discapacidad visual y también del resto de la 

audiencia, que agradecerá una información sonora 

completa.  En sentido inverso, cuando estamos viendo 

en un informativo imágenes del lugar donde se ha 

producido la noticia se puede incorporar un rótulo con 

el titular que ayudará en la comprensión a las personas 

con discapacidad auditiva y también a todos los 

televidentes que estén en un entorno ruidoso o que no 

tengan acceso al volumen del receptor.  

Incentivar la circulación de materiales de accesibilidad 

y gestionar correctamente los derechos de explotación y 

propiedad intelectual son elementos cruciales para la 

racionalización de las inversiones. Actualmente, cada 

emisora produce subtítulos y audiodescripción  para sus 

necesidades de emisión, pero el intercambio de ficheros 

entre las diferentes ventanas de explotación no es 

suficientemente fluida. Se debería producir la 

accesibilidad de las películas de cine para su estreno en 

salas y a partir de ese momento, distribuirlas siempre 

junto con los subtítulos y la audiodescripción por las 

siguientes ventanas -DVD, PPV, televisión Premium, 

televisión en abierto y catálogo-. Desgraciadamente esto 

no ocurre frecuentemente y se subtitula varias veces el 

mismo contenido para el mismo mercado.  

La FORTA (Federación de Organismos de Radio y 

Televisión Autonómicos) intentó sin éxito crear en 2002 

una organización de intercambio de ficheros de 

subtítulos entre los miembros de la asociación:  

“Algunos de los problemas con los que se encontraron 

los promotores de esta iniciativa fueron los distintos 

sistemas de teletexto, el recurso a distintas empresas de 

subtitulación (con diversas peculiaridades técnicas y 

formas de trabajo), la asignación del servicio a 

diferentes departamentos, etc.”
5
 

En diciembre de 2005 por iniciativa del Ministerio de 

Trabajo y Asunto Sociales se ha fundado el Centro 

Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) 

cuya misión es garantizar a las personas con 

discapacidad auditiva y visual la accesibilidad a 

cualquier medio o situación de comunicación 

audiovisual. La creación de un servicio de intercambio 

de subtítulos una de la prioridades definidas por el 

proyecto.  

 
6. El Anteproyecto de ‘Ley General del 

Audiovisual’ 
Actualmente existe un creciente interés en la sociedad 

española para afrontar el reto de la accesibilidad en la 

implantación de la televisión digital y este concepto  

empieza a aparecer de forma explicita en los nuevos 

textos normativos para la regulación del sector 

audiovisual. 

El “Anteproyecto de Ley General Audiovisual” que está 

actualmente en fase de debate parlamentario se presenta 

como una regulación básica y homogénea que aporta un 

marco jurídico adecuado al sector audiovisual.   

En relación con la accesibilidad, en el artículo 62, 

“Acceso para personas con discapacidades”, se 

establece la obligatoriedad de los  operadores de 

televisión de facilitar el acceso a la programación 

televisiva de las personas con discapacidades mediante 

el subtitulado para personas sordas, lenguaje de signos y 

audiodescripción para ciegos.
6
 También se recoge que 

las autoridades audiovisuales impulsarán y fomentarán 

el intercambio entre operadores de materiales de 

servicios de apoyo.
7
 

Se definen con precisión los objetivos y un calendario 

que han de cumplir los operadores del Servicio Público, 

los titulares de una licencia nacional, y los titulares de 

los restantes canales de televisión con ámbito de 

cobertura nacional si su audiencia no sobrepasa el diez 

por ciento de la audiencia potencial en su ámbito de 

cobertura.
8
 

Podemos observar que, respecto a la subtitulación, la 

planificación no resulta muy exigente para los grandes  

radiodifusores, que ya están en la actualidad cerca del 

porcentaje que se exige para 2006. Pero a partir de 

ahora todos los canales tendrán que cumplir estos 

mínimos, incluyendo las nuevas licencias que han 

surgido con el proceso de migración digital. Con 

respecto a la audiodescripción y la lengua de signos 

consideramos que el calendario es muy suave y con 

objetivos demasiado modestos.  

La Ley incluye, como una obligación de los titulares de 

un servicio de difusión, facilitar la accesibilidad a los 

servicios conexos.
9
 Para ello se utiliza un término muy 

genérico “adoptar las medidas necesarias"  y habrá que 

esperar al desarrollo reglamentario para alcanzar el 

nivel de concreción que se ha conseguido para el 

subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos. 
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Se establece también como criterio favorecedor para la 

adjudicación de licencias la prestación de facilidades 

adicionales a las legalmente exigibles para asegurar el 

acceso al servicio de personas discapacitadas o con 

especiales necesidades.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 2. Calendario de implantación de los servicios de apoyo 

a la comunicación, Anteproyecto de Ley General Audiovisual. 

 

7. Conclusiones 
Como hemos comprobado existen en la actualidad 

diversas iniciativas, normativas y tecnológicas 

orientadas a facilitar el acceso de las personas con 

discapacidad a la televisión.  Para alcanzar este objetivo 

es necesario el trabajo coordinado de todos los actores 

implicados en la producción, transmisión y recepción de 

televisión 

La primera necesidad que hemos identificado es que la 

regulación básica y el desarrollo reglamentario del 

sector audiovisual incorpore estos conceptos de forma 

explicita con unos plazos de implementación asumibles 

por la industria. Es necesario que existan mecanismos 

de control e instituciones con capacidad sancionadora 

para garantizar su cumplimiento. 

Los medios de titularidad pública deben ser los primeros 

que asuman esta responsabilidad y servir de motor para 

que la industria de producción y distribución de 

contenidos incorpore los procedimientos necesarios para 

garantizar la disponibilidad de servicios de apoyo en 

toda la cadena de distribución. En el caso de las 

empresas privadas que actúan en el sector de la 

televisión, pensamos que se deben establecer unos 

baremos más flexibles y plantear acciones de 

incentivación que ayuden a estas compañías a cubrir los 

costes económicos que entraña la accesibilidad.  

Para todo ello y para conseguir el consenso entre todas 

las partes implicadas y, de esta forma, sumar los 

esfuerzos de todos para una misma finalidad, se debe 

fomentar la autorregulación y los comités 

interdisciplinares de trabajo que sepan encontrar los 

equilibrios necesarios para la configuración de una 

televisión para todos que reconozca la diversidad de los 

individuos que conforman nuestra sociedad. 

 
Referencias 

                                                           
[1] Emisión subtitulada por teletexto de la película “Gandhi” el 

10 de septiembre de 1990 en TV3. 

[2] "Centro Español del Subtitulado. Estudio preliminar para 

su constitución e informe de viabilidad" p.33 ed. 

Electrónica:  www.rpd.es  

[3] "Centro Español del Subtitulado. Estudio preliminar para 

su constitución e informe de viabilidad" p.169 ed. 

Electrónica:  www.rpd.es  

[4 ]El anteproyecto de “Ley General Audiovisual” en España 

estima  el 100% de subtitulado para el año 2015 y tan sólo 

un 10% de audiodescripción y lengua de signos. La 

“Broadcasting Act” de 1996, en Estados Unidos, 

establecía como objetivo un 50 % de subtitulado frente a 

un 10% de audiodescripción y un 5% de lengua de signos. 

[5]“Centro Español del Subtitulado. Estudio preliminar para su 

constitución e informe de viabilidad " p.179 ed. 

Electrónica:  www.rpd.es  

[6] Artículo 62 (…) “Para favorecer el acceso de las personas 

con discapacidad auditiva o visual a los medios de 

comunicación audiovisual, se impondrán a las entidades 

que tengan atribuida la gestión directa del servicio público 

de televisión de titularidad estatal o autonómica y a los 

titulares de licencia para la difusión de televisión de ámbito 

nacional y autonómica la obligación de ofrecer  una parte 

significativa de sus contenidos acompañada de sistemas de 

subtitulado, lenguaje de signos y audiodescripción. El 

Estado y las Comunidades Autónomas regularan mediante 

Ley las anteriores obligaciones y establecerán un régimen 

transitorio para la implantación progresiva de las mismas.” 

[7] Artículo 62 (…) “Para facilitar la utilización de los 

materiales necesarios para el cumplimiento de la obligación 

establecida en este artículo, las autoridades audiovisuales 

impulsarán la constitución voluntaria de archivos comunes 

de acceso libre para todas las entidades sujetas a esta 

obligación, de los materiales disponibles de subtitulación, 

lenguaje de signo o audiodescripción.” 

[8] Disposición adicional quinta “Facilidades para el acceso de 

personas con discapacidad en los servicios de televisión 

bajo competencia del Estado” y Disposición Transitoria 

Quinta “Facilidades para el acceso de los discapacitados”. 

[9] Artículo 8 : “Obligaciones de los titulares de un servicio de 

difusión, letra g) Adoptar las medidas necesarias para 

hacer operativas las facilidades que incluyan los titulares 

de los canales o prestadores de servicios conexos para el 

acceso al servicio de personas discapacitadas o con 

necesidades especiales, en las condiciones previstas en esta 

Ley y demás normas dictadas en su desarrollo.” 

[10] Artículo 14: Criterios para la adjudicación de licencias, 

letra h) 

 

CO-254



Cidade Interativa: Um Ambiente Virtual Para Auxiliar 
a Fase Inicial da Escrita de Crianças Especiais 

 
Flávio Cezar Amate

1
, Annie France Frére

2
  

 
1 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, Brasil – Fone (016) 273-9366 R.226 

amate@sel.eesc.usp.br 
2
 Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil – Fone (011) 4798-7228, Fax (011) 4798-7225  

 annie@umc.br 

 

 

Resumo 
O processo de ensino e aprendizagem cria muitas 

expectativas nas crianças. A inclusão mal sucedida 

causa na criança uma aversão aos métodos tradicionais 

de ensino, dificultando a aplicação de outros métodos 

que seguem essa mesma linha, sendo necessário buscar 

uma intervenção fora do contexto escolar. Neste 

trabalho apresentamos um jogo que simula uma cidade 

com cenário interativo onde o jogador assume o papel 

de um menino e anda pela cidade em busca de aventura 

e diversão. O cenário é composto por um parque de 

diversões, um supermercado e uma pista de corrida de 

kart, onde são apresentados desafios interativos 

contendo textos que estimulam sua leitura e 

compreensão para poder avançar para a próxima fase. O 

jogo desenvolvido atende os critérios de interatividade e 

apresenta os ambientes conhecidos das crianças visando 

despertar sua curiosidade e proporcionar uma melhor 

relação ensino/aprendizagem. 
 

1. Introdução 
As crianças especiais apresentam necessidades 

educacionais diferentes da maioria das crianças e 

jovens. A reabilitação feita com o auxílio de uma equipe 

multi profissional permite desenvolver as 

potencialidades e diminuir suas limitações, através de 

diferentes técnicas ou softwares, possibilitando a 

exploração máxima do seu desenvolvimento físico, 

mental e sensorial.   

Os jogos com fins educacionais têm grande importância 

no desenvolvimento infantil, pois provocam nas 

crianças estímulos motivadores no processo de ensino 

aprendizagem [1]. Não há dúvidas que o jogo é 

incompatível com a busca de resultados, típica de 

processos educativos. Mas através dos jogos a criança 

aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire 

iniciativa e autoconfiança sendo, portanto facilitado o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da 

concentração [2]. Neste caso, é preciso que o jogo seja 

apresentado como uma atividade lúdica e não 

transparecê-lo como uma tarefa ou atividade educativa. 

Entretanto, [3] ressalta que é importante deixar de lado a 

idéia de jogo pelo jogo, mas considerar o jogo como 

instrumento de trabalho e um meio para atingir 

objetivos preestabelecidos. As divergências em torno do 

jogo educativo estão relacionadas à presença 

concomitante de duas funções: função lúdica – o jogo 

propicia a diversão, o prazer e até o desprazer quando 

escolhido voluntariamente, e função educativa – ensina 

qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, 

seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O 

equilíbrio entre estas duas funções é o objetivo do jogo 

educativo. O desequilíbrio provoca duas situações: não 

há mais ensino, há apenas jogo, quando a função lúdica 

predomina ou, o contrário, quando a função educativa 

elimina todo hedonismo, resta apenas o ensino. 

Segundo [6], [7] e [8], a criança que vive em um 

ambiente repleto de textos usualmente traz 

conhecimentos diversos sobre a escrita ao chegar a 

escola. Estas crianças podem fazer leituras a seu modo, 

contando a história como se estivessem lendo, 

identificando o nome dos personagens, rótulos de 

produtos em supermercados, diferenciando escritos de 

desenhos, etc, mesmo antes da alfabetização. 

Geralmente as crianças de meios sociais mais letrados 

são estimuladas a reconhecer coisas escritas desde  

muito cedo, por exemplo, os pais lêem histórias para 

elas, as ensinam a escrever o nome, estimulam quando 

reconhecem o que está escrito nas peças de publicidade, 

entre outras ações. No letramento exploram-se muito 

mais essas capacidades globais. Quanto mais coisas 

souberem, mais facilidades terão para serem 

alfabetizadas. 

As palavras que aparecem nos jogos e brincadeiras onde 

há escrita também criam necessidades de compreensão e 

de uso para a criança que joga e contribuem para que ela 

aprenda a ler e sinta-se estimulada a progredir cada vez 

mais. 

Desta forma, este trabalho visa desenvolver atitudes e 

disposições favoráveis à leitura através do jogo, 

apresentando de forma lúdica e espontânea diversas 

formas de textos, tais como: listas de supermercados, 

placas com nome de ruas, rótulos de produtos, placas de 

publicidade, etc. 

 

2. Metodologia 
Um jogo de computador pode ser definido como um 

sistema composto por três partes básicas, que são: 

enredo, motor (engine) e interface interativa, [5]. O 
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sucesso do jogo está associado à combinação perfeita 

destes componentes. 

O enredo define a trama, os objetivos que o jogador 

através de uma série de passos deve atingir para passar 

para o próximo nível ou terminar o jogo.  

O motor é o sistema de controle. Ele controla a reação 

do jogo em função a uma ação do usuário. A 

implementação do motor envolve diversos aspectos 

computacionais, tais como a escolha apropriada da 

linguagem de programação em função de sua facilidade 

de uso e portabilidade, o desenvolvimento de algoritmos 

específicos e o tipo de interface com o usuário. 

A interface interativa controla a comunicação entre o 

motor e o usuário, mostrando graficamente um novo 

estado do jogo e seu desenvolvimento envolve aspectos 

artísticos cognitivos e técnicos. O valor artístico está na 

capacidade que ela tem de valorizar a apresentação do 

jogo, atraindo usuários e aumentando sua satisfação ao 

jogar. O aspecto cognitivo está relacionado à correta 

interpretação gráfica pelo usuário. E o aspecto técnico 

envolve performance, portabilidade e a complexidade 

dos elementos gráficos, [5]. 

No roteiro escolhido para este trabalho, a criança 

assume o papel de um menino e anda pela cidade em 

busca de aventura e diversão. O cenário é composto por 

um parque de diversões, um supermercado e uma pista 

de corrida de kart. 

No parque existem cinco brinquedos interativos que 

oferecem prêmios. Esses brinquedos são: tiro ao alvo, 

máquina de basquete, levantamento de pesos, pescaria e 

jogo dos monstros. O primeiro é uma adaptação de um 

jogo de tiro ao alvo, onde o jogador visualiza uma 

imagem destacada no cenário como dica e deve escolher 

uma entre três bolas com palavras grafadas, uma com a 

palavra certa, uma faltando letras e outra com letras 

sobressalentes. Caso escolha a bola correta, ela acerta o 

alvo e um palhaço cai em um tanque com água. Se for 

escolhida uma bola com letras faltando, essa cai antes 

do alvo, analogamente a bola com letras a mais cai além 

do alvo.  

O segundo brinquedo do parque é uma adaptação de 

uma máquina de basquete, neste jogo a criança visualiza 

uma imagem em um telão e deve escolher uma bola 

para jogar na cesta. São disponibilizadas três bolas com 

palavras grafadas, uma com a palavra correta, uma 

faltando letras e uma com letras a mais. Se ela escolhe 

uma bola com letras faltando a bola é arremessada antes 

da cesta, caso ela escolha uma bola com letras 

sobressalentes a bola cai depois da cesta. Para ganhar o 

prêmio a criança deve escolher a bola com a palavra 

grafada corretamente.    

Nos outros brinquedos do parque é utilizado o mesmo 

princípio, as escolhas corretas são valorizadas com 

prêmios; escolhendo as palavras com letras faltando são 

exibidas ações que indicam alguma coisa incompleta e 

nas palavras com letras sobressalentes são mostradas 

animações que reforçam um exagero.  

O jogo de corrida de kart é uma disputa entre a criança e 

um oponente controlado pelo computador. Durante a 

corrida são disponibilizados vários objetos com o nome 

grafado corretamente, com letras faltando ou 

sobressalentes e o jogador pode coletá-los colidindo 

com o kart. Se escolher a palavra grafada corretamente 

ela ganha um item que melhora o seu desempenho na 

corrida, como pneu novo, gasolina ou turbo. Caso erre a 

palavra escorregue numa poça de óleo. 

No supermercado a criança recebe uma lista de compras 

e um carrinho. Os produtos estão dispostos nas 

prateleiras e identificados por etiquetas A criança deve 

completar as compras estipuladas antes de esgotar-se o 

tempo determinado pelo educador. 

Estes jogos permitem que as crianças façam associações 

entre uma imagem e seu significado escrito, reportando 

nos efeitos visuais animações que mostrem quando a 

opção escolhida falta, sobra ou possui a quantidade de 

letras corretas. 

O jogo foi desenvolvido utilizando os softwares 

Blender, Gimp e Python. Esses softwares foram 

escolhidos levando em consideração aplicabilidade e 

por serem de fácil aquisição, já que o Blender, Gimp e o 

Python possuem licenças GPL (General Public 

Licence). 

O Blender foi utilizado para modelar os cenários e os 

personagens do jogo. Para gerar os modelos do cenário 

foram aplicadas as técnicas de subdivisão de superfície 

e deformações e operações booleanas entre primitivas 

geométricas.  

Os modelos dos personagens foram criados utilizando o 

script Make Human para o Blender. O Make Human é 

um conjunto de funções para criar personagens 

humanos. Os modelos podem ter suas características 

modificadas através de um menu que permite a 

alteração de vários parâmetros do corpo, permitindo 

assim modificar o personagem de acordo com as 

características desejadas no jogo, tais como: jovem, 

adulto, velho, gordo, magro, alto etc. 

Para implementar a engine do jogo foi utilizada a 

linguagem de programação python, integrada no 

Blender através da ferramenta de interação Gamelogic. 

As fases do jogo estão organizadas de forma não 

seqüencial, permitindo ao jogador total liberdade de 

escolha sobre qual fase começar e quais ele acessa 

posteriormente.  

  

3. Resultados 
A figura 1 mostra a tela inicial do jogo. Nesta etapa a 

criança anda pelo cenário e escolhe em qual dos 

brinquedos quer jogar.  Para acessar as fases interativas 

(supermercado, corrida de kart e brinquedos do parque 

de diversão) a criança aproxima e aciona a opção “ação” 

pressionando a tecla ENTER do teclado. 
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Fig.1. Tela inicial do jogo.  

Na fase tiro ao alvo (fig. 2), no parque de diversões, a 

criança deve jogar a bola com a palavra corretamente 

grafada. Neste caso, ela ganha o prêmio se jogar a bola 

com a palavra banana. 

 

Fig.2. Parque de diversões: Brinquedo de tiro ao alvo. 

No brinquedo de levantamento de peso (fig. 3) a criança 

deve escolher o martelo com a  palavra correta que 

possui peso suficiente para acertar o sino e ganhar um 

prêmio. Caso ela escolha o martelo com a palavra 

faltando letras, o peso não é suficiente para alcançar o 

sino, e se escolhe o martelo com letras a mais ela não 

consegue levantá-lo e conseqüentemente não aciona o 

sino. 

 

Fig.3. Parque de diversões: Brinquedo de levantamento de 

peso. 

 

 

Fig.3. Parque de diversões: Fase de basquete. 

Na figura 3, é apresentado um exemplo da  máquina de 

basquete, onde a criança deve jogar as bolas grafadas 

com a palavra bola na boca do macaco para ganhar o 

prêmio. 

 

Fig.5 Corrida de kart. 

Na fase da corrida de kart (fig. 5), a criança disputa uma 

corrida com um adversário controlado pelo computador. 

Durante a corrida são disponibilizados objetos na pista 

que contém palavras grafadas que criança deve pegar 

para ganhar um item que ajuda a ganha a corrida.  

 

 

Fig.6. Fase de compras no supermercado. 
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4. Conclusões 
O jogo desenvolvido atende os critérios de 

interatividade e possui uma interface gráfica avançada e 

atraente. Os controles direcionais de navegação são 

simples e de fácil manipulação. As crianças que 

apresentaram dificuldades motoras utilizaram 

periféricos adaptados de acordo com as suas 

necessidades individuais para utilização do computador.  

Os ambientes apresentados no jogo foram rapidamente 

reconhecidos pelas crianças que logo associaram estas 

atividades às experiências que já possuíam com estes 

ambientes no mundo real. 

As palavras que aparecem nos textos durante o jogo 

criam necessidade de compreensão e de uso para a 

criança que joga e contribuem para que ela aprenda a ler 

e sinta-se progredir cada vez mais. 

A ferramenta de modelagem Blender em conjunto com 

a linguagem de scripts Python atenderam os requisitos 

de desenvolvimento do jogo, permitindo criar um 

programa com código eficiente, interface gráfica sem 

flicks e também proporciona fácil portabilidade para 

outros sistemas operacionais, como OpenBSD, 

FreeBSD, Solaris, Linux, Mac OS X, Irix e Windows.   
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Resumo 
 

O presente artigo refere-se ao estudo, modelagem 

e desenvolvimento de um curso on-line de matemática 

básica para surdos intitulado como “SurdoMática”. A 

matemática contribui para o desenvolvimento intelectual 

do surdo, ou seja, “ensina a pensar”, adjutório 

importantíssimo e que auxilia também no aprendizado da 

Língua Portuguesa. 

 

1. Introdução 
 

A comunidade especial abrange todos os tipos de 

necessidades especiais, que de alguma forma exigi a 

modificação de práticas educacionais no sentido de 

desenvolver suas capacidades, [6]. A maior dificuldade 

do surdo é a comunicação total com ouvintes, que dessa 

forma prejudica também a aprendizagem no ensino 

regular, dificultando a inclusão. Na contribuição para a 

melhora da comunicação e educação dos surdos, tornou-

se possível a sanção da lei Federal 10.436 de 24 de Abril 

de 2002, que legaliza a comunicação e expressão da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a qual é 

considerada a língua oficial dos surdos, [2]. A 

Matemática contribui diretamente para o progresso 

intelectual do surdo e o método para ensinar-la exige 

esforços para entender seu conceito e buscar meios 

convenientes de ensino. Com intenção de proporcionar o 

melhor método de ensino, abordei e comparei os métodos 

do Professor Neivaldo Zovico e da Tese de Célia 

Nogueira. O curso on-line SurdoMática oferece três 

etapas da matemática básica ao aprendiz surdo para que 

ao final do curso o mesmo seja capaz de resolver 

problemas de matemática básica. As etapas são divididas 

da seguinte forma: 1ª Representação do espaço, 2ª 

Construções de Números e Operações e 3ª Problemas de 

matemática básica. O aprendiz surdo após o término do 

curso SurdoMática, estará preparado para acompanhar as 

aulas de matemática em sala de aula do ensino regular. 

 

2. O Portador de Necessidades Especiais 
Auditiva 

 

A linguagem é um conjunto de sinais falados, 

escritos ou gesticulados de que se serve o homem para 

exprimir suas idéias e sentimentos, contribuindo com o seu 

desenvolvimento intelectual. A importância da 

comunicação entre o portador de necessidades especiais 

auditiva e a sociedade ouvinte é inquestionável no que se 

refere ao beneficio em seu desenvolvimento e integração 

social possibilitando ao surdo uma vida adaptada que lhe 

oferece todos os direitos como cidadão. O individuo que 

possui a diminuição da capacidade de percepção normal 

dos sons é considerado surdo, podendo a surdez ser parcial 

ou surdo, [4]. 

• Parcial: Portador de surdez leve e Portador de surdez 

moderada, 

• Surdo: Portador de surdez severa e Portador de surdez 

profunda. São diversas a causas da surdez, podendo ser 

congênita ou adquirida. 
A Matemática é tão importante quanto a Língua 

Portuguesa, pois contribui diretamente para o progresso 

intelectual do surdo e o método para ensina-la exige 

esforços para entender seu conceito e buscar meios 

convenientes de ensino. Com a intenção de proporcionar o 

melhor método de ensino, abordei e comparei os métodos 

do Professor Neivaldo Zovico (Surdo de nascença) e a 

Tese de Clélia Nogueira. 

O professo Neivaldo Zovico utiliza métodos adequados a 

series do ensino fundamental, considerando que o surdo 

tenha o conhecimento básico da matemática. 

Clélia Nogueira desenvolveu métodos para séries iniciais 

que oferece um alicerce  em conhecimento matemático 

para o surdo, considerando que o mesmo não possua 

nenhum conhecimento de matemática. 

 Para a modelagem do curso SurdoMática adotou-se o 

método Daphne (Definição de Aplicações Hipermídia na 

Educação) engloba uma forma estruturada de apresentação 

de informações, possibilitando a programação de 

seqüências de estudo adaptada e um método para avaliar a 

aprendizagem e fornecer feedback ao aprendiz, [7]. 
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3. A informática na educação do surdo 
 

No mundo tecnológico pesquisadores e 

desenvolvedores procuram métodos adequados a serem 

aplicados na educação dos surdos, esse métodos são 

utilizados em programas educacionais a fim de atingirem 

a alfabetização do portador de surdez. Algumas 

ferramentas visam comunicação entre surdos e ouvintes, 

outras almejam a alfabetização da LIBRAS e ferramentas 

que buscam ensinar a Língua Portuguesa aos surdos, 

todos esses recursos são baseados em metodologias que 

podem ser corretas ou de certa forma não serem bem 

aplicadas. Existem três métodos de ensino para pessoas 

surdas: o Oralismo, a Comunicação Total e o 

Bilingüismo, [1]. Muitos profissionais debatem sobre o 

melhor método a ser aplicado na educação do surdo, 

muitas críticas e considerações são expostas por pessoas 

que se preocupam com a integração social e cultural dos 

surdos. 

A dificuldade de aprendizagem do surdo pode ser 

amenizada através da utilização de softwares 

desenvolvidos para educação especial  e para a 

preparação de professores em LIBRAS. Entre as 

ferramentas desenvolvidas para o ensino aprendizagem 

do surdo  encontram-se: 

• SIGNSIM: Uma ferramenta para auxílio à 

aprendizagem da língua brasileira de sinais,       

[9]; 

• UM CLIC PARA A ALFABETIZAÇÃO: É 

um Software que visa a alfabetização de 

portadores de necessidades auditivas utilizando 

a estrutura da Língua Portuguesa, diferenciando 

as formas das letras, [10]. 

• SIGNWRITING: É um software de escrita de 

língua de sinais, que consiste em uma 

representação gráfica da forma gestual da língua 

de sinais, oferecendo uma notação prática para a 

escrita de línguas de sinais, [11]. 

Outras Ferramentas que auxiliam na comunicação e 
aprendizagem da LIBRAS via Web: 

• LIBRASWEB: Um sistema computacional para 

web, para auxiliar na aprendizagem da LIBRAS 

a professores ouvintes e pessoas interessadas em 

recursos de comunicação com o surdo, [12]; 

• DICIONÁRIO DIGITAL DA LIBRAS: É um 

site que consiste na concepção  de vocabulários 

de palavras em Libras, [ 2] ; 

• SIGN WEBMESSAGE: Uma ferramenta para 

comunicação via web através da Língua 

Brasileira de Sinais – Libras. [13]; 

 Em apreciação a alguns Softwares que visam a educação 

e comunicação dos surdos, deduz-se que há uma 

preocupação em ensinar a Língua Portuguesa ao surdo, 

porém também é importante o auxilio as demais disciplinas 

que ficam a desejar, como a Física, a Química e a 

matemática, ou seja, disciplinas que são da área de exatas 

que exigem o conhecimento de números, operações e 

formulas. 

Os professores devem ser adeptos a todos os softwares 

adequados e projetados para a educação especial do surdo, 

é importante que procure informações de como adquirir e 

utilizar os Softwares educativos. 

 O uso da informática na educação oferece auxilio ao 

surdo, tornando possível o seu aprendizado e de certa 

forma auxilia também o professor obter a melhor avaliação 

do seu aluno surdo. A informática pode ser utilizada em 

diversas áreas, especialmente no amparo da educação 

especial.  

 

4. Aprendizagem da matemática para os 
surdos 

 
Para compreender melhor os objetivos da 

ferramenta website SurdoMática, é preciso entender o 

conceito da aprendizagem. A aprendizagem se define como 

uma modificação relativamente duradoura do 

comportamento, através de treino, experiência e 

observação. Essa mudança comportamental deve manter-se 

por um tempo razoavelmente longo, então podemos dizer 

que houve aprendizagem, [3]. 

O aprendizado do surdo acontece de modo paulatino à 

medida que vai assimilando o concreto com seu 

significado. O ensino da matemática em escola do ensino 

regular exigi que o professor explique de modo claro ao 

aluno como chegar a um determinado resultado de uma 

operação ou formula, para alunos ouvintes é necessário 

apenas explicações no quadro, porém para o aluno surdo é 

preciso explicar e vivenciar a situação até chegar o 

resultado, caso contrário o surdo irá absorver a informação 

em um determinado momento e em pouco tempo esquecer 

o que aprendeu, o esquecimento se da pelo estudo 

fragilizado da aprendizagem. Segundo o professor 

Neivaldo Zovico surdo de nascença em seu trabalho de 

conclusão de curso “como ensinar matemática para 

surdos”, relata que desenvolveu um conteúdo de forma a 

propiciar que eles busquem as respostas e não dando a 

resposta pronta [8]. Para a autora Clélia Nogueira devido 

ao fato da criança possuir uma interação natural com o 

meio ambiente, é preciso “criar situações artificiais” que 

estimulem a formação paulatina de conceitos lógicos, ou 

seja, uma proposta específica para a criança em questão. A 

proposta de Clélia Nogueira oferece um alicerce no 

conhecimento da matemática para o surdo partindo do 

inicio da matemática básica [5]. 

 

5. Projeto do curso on-line SurdoMática 
Conforme a Metodologia Daphne. 
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A metodologia Daphne se destina a elaboração de 

cursos hipermídia, os quais buscam utilizar ao máximo os 

recursos computacionais para a educação, a fim de 

transmitir conhecimento aos alunos. O professor é 

denominado como autor de curso, o qual deseja projetar 

um curso hipermídia.  

A Definição de Aplicações Hipermídia na Educação 

(Daphne) engloba uma forma estruturada de apresentação 

de informações, possibilitando a programação de 

seqüências de estudo adaptada e um método para avaliar 

a aprendizagem e fornecer feedback ao aprendiz, [7]. 

O método Daphne é composto pelas seguintes etapas: 

• Descrição do curso: Nessa etapa é realizada a 

descrição do curso juntamente com seu objetivo e 

conteúdo; 

• Mapa conceitual geral do curso desenvolvido: O 

mapa conceitual geral do curso deve determinar com 

precisão onde se enquadra o conceito principal do objeto 

do curso; 

• Instanciação das entidades do tipo hierarquia: A 
partir do mapa conceitual os assuntos que constituirão 

cada parte do curso serão separados em Corpo, Pré-

Requisito e Nota Complementar; 

• Esquema HDM do curso: O HDM representa e 

documenta graficamente o curso projetado pelo autor de 

curso e deve mostrar as diversas partes e interligação 

formando o todo; 

• Tipos de blocos para cada mapa de informação: Essa 

tabela se divide em Tabela de tópicos versus Tipos de 

Mapas de Informação e Tabela de tipos de mapas de 

informação versus Tipos de blocos de Informação; 

• Perspectiva de cada tipo de bloco: Essa tabela refere-

se as perspectivas de blocos de inforamção. Em todos os 

blocos de um mesmo tipo estarãoassociados ao mesmo 

conjunto de perspectiva; 

• Storyboards para os mapas de informação: Cada tipo 

de mapa possuirá seu conjunto de tipos de blocos e é 

conveniente que em mapas do mesmo tipo, os blocos 

sejam apresentados na mesma disposição; 

• Entidades da hiperbase: É composto pela Elaboração 

dos Mapas Conceituais detalhados de Cada Entidade, 

Linearização dos Tópicos, Determinação dos Mapas de 

Informação de Cada Tópico, Especificação do Conteúdo 

dos Mapas de Informação, Elaboração do Conteúdo dos 

Blocos da Entidade Bibliografia; 

• Projeto das EADs: À medida que os blocos de 

informação forem construídos, as EADs estarão com 

seus conteúdos automaticamente prontos; 

• Projeto das EAPs: A criação das EAPs dependerá dos 

objetivos do curso e da diversidade de perfis de 

aprendizes a que se pretenda atender. A seguir apresenta-

se como deve ser realizado o projeto dos Roteiros e das 

avaliações, [7]. 

O curso on-line SurdoMática passou por todas as etapas 

proposto por Daphne, como exemplo de uma das etapas 

segue o mapa conceitual detalhado da entidade Matemática 

básica que encontra-se na Figura 1. 

Os tópicos das entidades encontram-se em um retângulo. O 

mapa mostra todas as possíveis ligações entre os tópicos. 

Exemplo o tópico principal Matemática básica é ligado aos 

tópicos Noções espaciais, Números e operações e 

Problemas de matemática básica por meio do 

relacionamento formada por. No caso do tópico Noções 

espaciais esta ligado pelo relacionamento formada por aos 

tópicos de Relações topológicas e Relações projetivas, que 

por sua vez o tópico Relações topológicas está ligado pelo 

relacionamento classificação aos tópicos de dentro, fora, 

ao lado de, vizinho de, região, continuo e descontinuo e no 

caso do tópico Relações projetivas esta ligado também 

pelo relacionamento classificação aos tópicos de noções de 

direita e esquerda, em cima, em baixo, na frente e atrás. 

MATEMÁTICA
BÁSICA

NUMEROS E
OPERAÇÕE

S

NOÇÕES
ESPACIAIS

Relações
projetisvas

Relações
topológicas

continuo

descontinuo

região

vizinho de

ao lado de

Fora

Dentro

atrás

na frente

em baixo

em cima

noções de
direita e

esquerda
Comparação

Relações
Simétrica

Correspondencia
um-a-um

enunciado objetivo
do problema

Explicação de
vocabulários

formada
por

formada por

aborda

2

3

13

11

12

14

15

16

4

5

6

7

8

9

10

17

18

20

19

21

23 22

formada
por

1

aborda
aborda

aborda

PROBLEMAS DE
MATEMÁTICA

BÁSICA

 
 
Fig. 1. Mapa conceitual detalhado da entidade Matemática básica 

com a linearização dos tópicos. 

 A linearização dos tópicos já foi realizada sobre o 

mapa conceitual da entidade Matemática básica, pois os 

números a direita indicam a seqüência de linearização, é 

possível visualizar a linearização na Figura 1, a qual 

mostra os números a direita de cada retângulo do mapa 

conceitual. A seqüência é realizada de forma arbitrária não 

influi na forma de apresentação do curso. As numerações 

têm as seguintes funções: 
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•     Para indicar uma seqüência do curso para o 

autor elaborar o conteúdo dos mapas de 

informação. 

• Permitir a identificação para os mapas de 

informação conforme eles forem elaborados, 

para facilitar a sua localização. [7] 

No curso on-line intitulado “SurdoMática”, o usuário 

portador de necessidades auditivas irá conhecer os 

conceitos fundamentais e básico da disciplina de 

matemática que rege como: 

1º etapa do SurdoMática: Representação do Espaço 
• Relações Topológicas Simples: noções de vizinhança 

de separação de interior e exterior: dentro; fora; ao lado 

de; vizinho de; região; Continuo; Descontinuo; 

• Relações Projetistas: a criança deve ter noções de 

direita; esquerda; em cima; embaixo; na frente; atrás; 

• Geometria: a criança deve conhecer igualdade e 

semelhança; padrões geométricos; 

2º Etapa do SurdoMática: Construção de Números e 
Operações 
• Números: Classificação; Comparação; Ordenação; 

Correspondência termo a termo; 

• Seriação: mais/menos, tudo/nada, alguns/quase todos, 

igual, o mesmo que; • Operações: Soma; Subtração; 

Divisão; Multiplicação; 

3º Etapa do SurdoMática: Problemas do Cotidiano 
• Problemas: Conhecer vocabulários de problemas de 

matemática, permitindo a interpretação do enunciado do 

problema. 

As etapas são baseadas na metodologia proposta por [7], 

assim como todos os exercícios oferecidos por cada 

etapa. 

 

6. Conclusão 
 

Os portadores de necessidades especiais auditivas 

são os aprendizes que motivaram o desenvolvimento do 

curso SurdoMática, por meio de  conclusões adquiridas a 

partir de observações que mostram o quanto é precário a 

educação da matemática. A compreensão da classificação 

e causas da surdez ajuda na elaboração de atividades 

adaptadas para o ensino da matemática. Sabe-se que o 

surdo é dono das mesmas capacidades de raciocínio que 

as de um ouvinte, porém a surdez o desfavorece quanto a 

sua aprendizagem. 

A matemática é capaz de beneficiar plenamente a vida do 

surdo em termos de desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

Por mais que a matemática seja um desafio ao surdo, é 

possível o ensino da matemática por meio de simulações 

e através de objetos concretos. Como diz o professor 

Neivaldo Zovico: “Os surdos falam com as mãos e 

ouvem com os olhos”, [8], portanto é possível entender 

que todas as explicações de algo devem ser representadas 

por meios visíveis.A Informática na educação do surdo 

oferece softwares capazes de auxiliar no ensino não 

somente da LIBRAS, Língua Portuguesa ou a matemática, 

mas todas as demais disciplinas oferecidas no ensino 

regular. O professor pode utilizar esse recurso em sala de 

aula e beneficiar a inclusão educacional do surdo. 
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Resumo 
O conceito "teoria da mente" provém de estudos  

realizados com chimpanzés e a aplicação desse conceito 

para o estudo do autismo foi feito inicialmente por três 

investigadores, Baron Cohen, Leslie e Frith, que 

afirmaram que o transtorno psicológico básico do 

autismo seria um déficit no desenvolvimento da teoria 

da mente, ou seja na capacidade de predizer relações 

entre estados externos e estados internos. O software 

Descobrindo Emoções tem como público pessoas com 

síndrome de autismo e está baseado em estudos feitos 

por Baron-Cohen  e colaboradores .O objetivo deste 

software é trabalhar as incapacidades sociais e 

comunicativas de pessoas com autismo através da 

apresentação de situações-problemas proporcionando 

um melhor desempenho nas interações sociais diárias 

dos sujeitos.  

 
1. Introdução 

Definir o autismo é uma tarefa um tanto complexo, na 

maioria dos casos o que temos é uma descrição do 

mesmo, muito longe de uma definição concreta e 

precisa. Alguns estudos recentes procuram identificar a 

origem dos distúrbios a defasagens cognitivas 

relacionadas com as atividades simbólicas e a 

aprendizagem (problemas na meta-

representação/metacognição) e afirmam que ao 

contrário das doenças mentais o autismo deve ser 

tratado principalmente na educação com terapias de 

apoio e somente em casos extremos utilizar o tratamento 

psiquiátrico [1]. O que talvez chame mais a atenção na 

síndrome, é que essas defasagens sócio-cognitivas, não 

se apresentam uniformemente em todos os processos 

cognitivos. Uma das teorias mais discutidas atualmente 

é a denominada Teoria da Mente. Em comparação com 

as teorias afetivas que consideram o autismo um déficit 

inato na capacidade de estabelecer uma relação afetiva 

com os outros, a Teoria da Mente, considera que as 

pessoas com autismo têm um déficit na capacidade de 

estabelecer representações dos estados mentais das 

outras pessoas [2]. 

O software Descobrindo Emoções tem como público 

alvo portadores da síndrome do autismo de leve à 

moderado e está baseado em estudos feitos por Baron-

Cohen e colaboradores [3]. O objetivo deste ambiente é 

trabalhar as incapacidades sociais e comunicativas 

através da apresentação de situações-problemas. E 

também pretendemos ao mesmo tempo verificar os 

aspectos da Teoria da Mente desenvolvidos por Baron-

Cohen e outros permitindo através da interação com o 

software proporcionar um melhor desempenho nas 

interações sociais diárias dos sujeitos. 

 

2. Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento e Autismo 

Pessoas com autismo apresentam em sua maioria 

déficits cognitivos e sua inteligência é abaixo dos níveis 

normais embora desenvolvam algumas capacidades 

extraordinárias como “ilhas de inteligência”. A principal 

característica de um transtorno invasivo do 

desenvolvimento, é que ele se manifesta 

necessariamente nas áreas de cognição, linguagem, 

motora e social. Quando os transtornos de 

desenvolvimento incluem várias áreas, denominam-se 

de “Transtornos Invasivos ou Agudo do 

Desenvolvimento”, e entre eles encontramos o Autismo. 

Segundo a National Society for Autistic Children, o 

autismo é “... uma inadequacidade no desenvolvimento 

que se manifesta de maneira grave, durante toda a vida” 

[4]. Até poucas décadas atrás o autismo era em geral 

confundido com algum tipo de esquizofrenia infantil ou 

outras doenças mentais. Inúmeros estudos e pesquisas, 

desde sua primeira identificação em 1943 por Leo 

Kanner [5], há 60 anos, tem ajudado a determinar um 

conjunto de critérios aceitos pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e que se encontram registrados no 

CID-10 (International Classification of Disease - 

version 10) e no DSM IV (diagnostical statistical 

manual - version 4) desenvolvido pela Associação 

Americana de Psiquiatria - APA [1]. Ambos sistemas de 

diagnósticos baseiam seus critérios em três áreas 

consideradas importantes no diagnóstico do autismo, 

interação social, comunicação (verbal e não verbal) e 
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comportamental, mas os conjuntos de sintomas 

utilizados para detecção do autismo podem variar de 

país para país. Em geral todos os sistemas coincidem em 

considerar uma pessoa com síndrome do autismo 

quando esta apresenta: 

� Limitadas condutas verbais e comunicativas; 

Trato ritualístico de objetos; Relações sociais anormais; 

Comportamento ritualístico; autoestimulação. 

Com relação à etiologia do autismo, atualmente se 

aceita que sua origem  deve-se a uma diversidade de 

fatores, desde o genético até o ambiental, mas 

desconhece-se exatamente a proporção de cada um 

desses fatores, e como se relacionam. Alguns estudos 

recentes procuram identificar a origem dos distúrbios 

com relação às defasagens cognitivas com as atividades 

simbólicas e a aprendizagem (problemas na meta-

representação/metacognição) e afirmam que ao 

contrário das doenças mentais o autismo deve ser 

tratado principalmente na educação com terapias de 

apoio e somente em casos extremos utilizar o tratamento 

psiquiátrico [1]. O que talvez chame mais a atenção na 

síndrome, é que essas defasagens sócio-cognitivas, não 

se apresentam uniformemente em todos os processos 

cognitivos.  

Para Hobson [6], pesquisador da Teoria Afetiva, a 

característica principal do autismo é a limitação ou 

deficiência que a pessoa com autismo apresenta na sua 

capacidade de ter um “sentido da relação pessoal” e de 

experimentar essa relação, ou dito de outra forma, a 

pessoa com autismo tem uma limitação de criar um 

significado para a interação social e conseqüentemente 

participar da mesma. 

Lamentavelmente algumas das teorias existentes sobre 

autismo,  estão mais focadas em tentar caracterizar a 

síndrome e definir as limitações que em definir formas 

de desenvolvimento,  nós acreditamos, porém, que uma 

visão sócio-histórica seja mais adequada para o 

desenvolvimento do sujeito, que levem em conta suas 

potencialidades a partir de suas limitações como o 

próprio Vygotsky afirmou "... el defecto se convierte 

por consiguiente, en punto de partida y principal fuerza 

motriz principal del desarrollo psíquico de la 

personalidad. Establece el punto final, la meta hacia el 

cual tiende el desarrollo de todas las fuerzas psíquicas y 

orienta el proceso de crecimiento y formación de la 

personalidad" [7]. 

 

3. Teoria da Mente e Autismo 
Em comparação com as teorias afetivas que consideram 

um déficit inato na capacidade de estabelecer uma 

relação afetiva com os outros, a Teoria da Mente, 

considera que os sujeitos com autismo têm um déficit na 

capacidade de estabelecer representações dos estados 

mentais das outras pessoas [2]. A Teoria da Mente foi 

proposta por pesquisadores como Baron-Cohen e 

colaboradores, como uma capacidade inata do ser, tendo 

como papel principal regular e organizar relações 

interpessoais através da capacidade do indivíduo em 

“ler mentes” de outrem, e predizer comportamentos a 

partir dos desejos, crenças e intenções, isto é, 

capacidade de “colocar-se no lugar de outra pessoa”, 

utilizando-se de estratégias sociais sutis. Para Alan 

Leslie, a Teoria da Mente visa estabelecer meta-

representações, derivada de uma competência cognitiva, 

capaz de construir e manipular estas representações. 

Com isto, lançaram mão de testes para comprovarem 

esta teoria,  denominado de teste da Falsa-Crença, que é 
uma atividade que se desenvolve ao apresentar uma 

situação que está sendo compartilhada por dois sujeitos 

(personagens Sally e Ann) que possuem a mesma 

crença, porém quando um dos sujeitos sai de cena, o 

outro altera o contexto. Neste momento é solicitado à 

criança que deduza qual será a crença que o primeiro 

sujeito terá quando voltar. As crianças com autismo 

falharam na resolução das tarefas propostas, sendo que 

80% delas cometiam “erros realistas” em mencionar que 

o personagem procuraria seu objeto onde realmente 

estava após voltar para a sala. Segundo comentário dos 

autores Rivière e Nuñes  [8], elas pareciam incapazes 

em fazer representações sobre uma crença falsa do 

personagem, o que não acontecia com as outras crianças 

também testadas (com Síndrome de Down e crianças 

com desenvolvimento típico). Estes testes enfatizam a 

possibilidade do sujeito com autismo predizer os 

estados mentais de outras pessoas (lendo suas mentes, 

ou colocando-se na situação delas) e, com isto, 

modificar seu comportamento em relação à 

reciprocidade na interação social. Outra marca desta 

teoria está no fato de que o sujeito com autismo possui 

uma dificuldade intrínseca de estabelecer um contato 

visual em relação à expressão facial e, com isto, 

compreender as emoções de outra através dela. 

Astington [9] argumenta que nas experiências empíricas 

de comprovação da Teoria da Mente, tem sido ignorado 

ou pouco considerado o papel que a capacidade 

lingüística das crianças com autismo desempenha na 

compreensão da falsa-crença e isto acarretaria 

problemas de interpretação. Pois, segundo Astingtona, 

linguagem é central porque "fornece um significado 

para a representação da falsa-crença em contradição 

com as evidências dadas no contexto e é também o 

significado pelo qual a criança torna-se ciente das 

crenças..." [9] 

Com isto, Hobson [6] questiona como se pode saber que 

o “desejo”, a “crença” e a “intenção”, nos termos de 

uma palavra de que se compõem os sistemas conceituais 

mentalistas tem o mesmo significado para todas as 

pessoas? Para responder isto, o autor encontra uma falha 

na conclusão de Baron-Cohen e seus colaboradores, 

quando analisa que o déficit não se encontra nas bases 

da interação social, mas na capacidade de simbolização, 

oriunda de uma disfunção do sistema afetivo, sendo 

uma inabilidade inata para interagir emocionalmente 

com as outras pessoas, levando a uma falha no 

reconhecimento dos estados mentais. Para Hobson [6] a 

característica principal do autismo é a limitação ou 

deficiência que a pessoa com autismo apresenta na sua 

capacidade de ter um “sentido da relação pessoal” e de 
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experimentar essa relação, havendo uma limitação de 

criar um significado para a interação social e 

conseqüentemente participar da mesma. 

Para Hobson [6], crianças com autismo não conseguem 

compreender exatamente como funciona 

comunicativamente a linguagem, em casos extremos 

não compreendem praticamente nada da fala dos demais 

e não falam com eles. Pois estes sujeitos não conseguem 

compreender as intenções que se realizam no ato de 

falar. Em outros estudos apontados pelo autor, como no 

caso de Tager-Flusberg  [6] também tem obtido provas 

da dificuldade das pessoas com autismo compreenderem 

a base semântica, devido a sua incapacidade parcial em 

projetar na linguagem o conhecimento cotidiano sobre 

as relações entre as pessoas e os objetos. 

Nestes termos, Vygostky argumenta que a observação 

para as pesquisas, em especial neste caso de crianças 

com autismo, está na lingüística, pois considera a 

importância da mudança dos métodos de análise para 

buscar parâmetros norteadores em relação a uma 

investigação pedagógica eficaz. Para tanto, é importante 

salientar a relevância dos significados das palavras não 

serem naturais, pois são construídos, então “o sistema 

semântico dinâmico que representa a unidade dos 

processos afetivos e intelectuais, que em toda idéia 

existe, em forma elaborada, uma relação afetiva do 

homem com a realidade representada nessa idéia”[10, p. 

16]. 

Conforme Passerino argumenta sobre Hobson é que “a 

diferença entre sua teoria e a teoria da mente seria que 

na teoria dele, a incapacidade estaria em nível de 

estabelecer coordenações afetivas com os outros, 

enquanto na teoria da mente, essa incapacidade seria de 

compreender as crenças das outras pessoas.” [11], ou 

seja, nos modelos mentais da outra pessoa. Hobson [6] 

concorda com Baron-Cohen [12] e seus colaboradores 

ao referir que o ponto central do autismo pode estar na 

limitação da capacidade de compreender os estados 

mentais, porém não considera que a causa desta 

limitação esteja na capacidade de representação, mas 

sim esta limitação tem um caráter afetivo, isto é, a 

incapacidade afetiva de lidar e compreender as 

emoções. 

 

3. Software Descobrindo Emoções 
Conforme Vygotsky [10] argumentava em sua teoria 

Sócio-Histórica, em que todas as crianças são 

educáveis, a inclusão ao mundo digital poderá “abrir 

portas para um futuro mais promissor” [13]. Critérios 

fundamentais para um bom desenvolvimento de 

ambientes de aprendizagem visam alunos e professores 

como construtores do conhecimento, utilizando 

materiais que possuem, tendo o computador com a 

função de auxiliar o processo de resolução de 

problemas, tornando possível  que as pessoas envolvidas 

(aluno/professor) manipulem os conceitos envolvidos 

nestes problemas, resolvendo-os, criando meios para o 

aprendizado destes conceitos.  

O objetivo deste software Descobrindo Emoções é 

trabalhar as inabilidades sociais, comunicativas, afetivas 

e cognitivas de sujeitos com autismo, proporcionando 

melhor desempenho nas interações sociais diárias, 

verificando, conjuntamente, os aspectos da Teoria da 

Mente apontados por Baron-Cohen e outros autores que 

defendem a idéia de que os sujeitos com autismo têm 

profunda dificuldade em construir “teorias da mente”, 

um déficit de intersubjetividade que dificulta a 

compreensão da sua própria mente, assim como a mente 

de outras pessoas. Este prejuízo traz consigo pouca 

mímica facial e uma pequena dificuldade de entender as 

outras pessoas. Desta forma, essas dificuldades na 

interação social acarretariam para o sujeito com autismo 

uma perda considerável na sua evolução cognitiva.  

O ambiente foi desenvolvido no Software de Autoria 

Everest 8.1 e está dividido em três níveis de 

dificuldades. O nível 1 tem como objetivo reconhecer 

faces humanas (imagens em 3D) e organizá-las por 

expressões faciais em relação às emoções representadas 

por palavras, o nível 2 sugere que o usuário relacione 

imagens em 2D com suas emoções representadas por 

palavras, o nível 3 está diretamente baseada em 

situações cotidianas, às vezes poderá se aceitar duas 

respostas como corretas, e finalmente, através de um 

livro virtual, o teste da Falsa Crença. 

Para iniciar o teste da Falsa Crença (tendo como nome 

da atividade Descubra o final da história), basta clicar 

nas imagens e a história é contada através de uma 

seqüência de ações (conforme o Teste da Falsa-Crença 

realizado pelos autores da Teoria da Mente). A 

personagem sai de cena e o personagem troca sua 

boneca de caixa, ao final é perguntado, ao retornar a 

personagem “onde ela irá procurar sua boneca?” 

conforme figura 1. 

 

 
Fig.1. Descubra o Final da História. 

A próxima atividade está intitulada por Organize as 
Emoções, conforme figura 2. Nesta atividade, o usuário 

terá que organizar as imagens em 3 dimensões por 

emoções: Feliz, Medo, Triste e Raiva. 

 

 

Fig.2. Organize as Emoções. 
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Na próxima atividade, o usuário deve fazer relações 

entre as imagens iconográficas em 2 dimensões com 

palavras correspondentes às emoções apresentadas. O 

botão que representa esta atividade na tela inicial, 

intitulada de Relacione as palavras com as figuras. Na 

figura 3 apresentamos a tela da atividade referida. 

 

Fig.3. Relacione as palavras com as figuras. 

As atividades do nível 3 têm como enunciado: Como eu 
me sinto? Como ele se sente?. Nesta atividade, é 

apresentada ao usuário uma fotografia com bonecos 

Lego e cenário com massa de modelar, frases 

descrevendo a cena e quatro expressões faciais 

representando as quatro emoções (feliz, triste, raiva e 

medo). 

 

Fig.4. Como eu me sinto? Como ele se sente? 

Aqui são apresentadas várias situações do cotidiano 

através das fotografias e um texto com pergunta. Neste 

caso, temos: “Carla está em cima de uma árvore. Como 

você acha que Carla está se sentindo?”. O usuário deve 

escolher uma entre as quatro emoções apresentadas ao 

lado. Abaixo de cada recorte da cena, ao usuário passar 

o mouse por cima da imagem aparecerá um rótulo com 

o nome das emoções. Como podemos perceber, os 

personagens principais das cenas aparecem sem 

expressão facial alguma. Quando o usuário escolhe uma 

das imagens, a mesma aparece no cenário e outras 

perguntas são feitas. 

Para que possa haver uma reflexão maior sobre o 

pensamento do usuário, foi disponibilizado um campo 

de texto. Assim, é possível escrever as respostas 

pertinentes à conclusão. Estas respostas ficam 

armazenadas, para que no histórico, o mediador tenha a 

possibilidade de imprimi-las. No botão Histórico, 

contém os registros de todas as interações do usuário 

para esta atividade, e o mediador pode acioná-lo em 

qualquer momento da atividade.  

Percebemos na fase de avaliação do protótipo a 

necessidade de utilizar imagens simbolizando as ações 

dos botões, já que sujeitos com autismo pensam por 

imagens [14]. Também levamos em consideração que 

fazem parte do conjunto de usuários, indivíduos não 

alfabetizados. Estas imagens devem ter uma linguagem 

iconográfica comum à realidade do usuário (porta = 

sair; casa = voltar ao início, etc), tornando a navegação 

entre as telas amigável e intuitiva.  Também verificamos 

a importância de utilizarmos rótulos referentes aos 

nomes das emoções (ícones do nível 3), já que alunos 

alfabetizados podem fazer a relação (imagem=expressão 

facial/palavra=emoção), sem que haja a necessidade da 

mediação do professor.  

Verificamos que, a partir de critérios de usabilidade 

citados por Dias [15], a prototipação do design das telas 

confere à qualidade de interação do usuário com as 

atividades, já que verificamos a compreensão deste ao 

aprender com facilidade os caminhos propostos, e em 

muitos momentos, percorrer esses caminhos sozinhos, 

sem o auxílio do mediador. Conforme Rocha e 

Baranauskas [16], critérios específicos importantes 

referentes à avaliação do protótipo foram levadas em 

consideração como a facilidade no modo de operação 

onde estão dispostos ao usuário poucos estímulos 

visuais, com uma organização de interface padrão a 

cada nível de atividade, e botões permanecem com as 

mesmas relações – imagem/função- em todas as telas; a 

diferenciação entre campos não editáveis dos editáveis 

havendo sempre um campo de texto em retângulo, com 

bordas e fundo em cor branca representando os campos 

editáveis, geralmente logo após algum campo de texto 

com pergunta; há facilidade na correção de erros 

durante a entrada de dados, pois o protótipo permite a 

correção rápida de erros durante a entrada de dados 

através das teclas DEL e Backspace, ou a remoção do 

conteúdo do campo inteiro; a prevenção de erros já que 

não há mensagens de erros como: “Você errou!”, 

“Resposta errada!” ou “Tente de novo!”. Deixamos que 

o próprio mediador escolha a forma correta de auxiliar o 

usuário a fazer a reflexão e refazer a atividade; estética e 

design minimalista, pois utilizamos somente 

informações extremamente necessárias, imagens claras, 

somente contendo as informações iconográficas 

importantes à comunicação, com fundo branco em todas 

as telas, sendo que no nível 3 (Como eu me sinto? 
Como ele se sente?) os caracteres mantém o mesmo 

padrão de cor, tamanho e fonte para os textos, 

diferenciando-se do conteúdo dos rótulos; 

reconhecimento ao invés de relembrança, conforme 

mencionado anteriormente, os ícones se mantêm 

padronizados ao inferirem às mesmas ações durante 

toda a interação com as atividades. 

Com isto, podemos concluir que para o protótipo do 

software Descobrindo Emoções foram observados 

vários itens para a implementação, respeitando critérios 

de usabilidade a partir do perfil dos usuários, pois 

segundo [15, p. 130] “essa característica, apesar de ser 

direcionada aos deficientes, torna mais fácil o uso dos 

produtos por todas as pessoas, diminuindo a fadiga, 
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aumentando a velocidade de interação, diminuindo a 

quantidade de erros e o tempo de aprendizado”.   

 
5. Considerações Finais 

Para efeitos de validação, este software foi testado com 

alunos com autismo do tipo leve à moderado. Em cada 

aplicação explicou-se o funcionamento do software para 

o aluno com apoio de material concreto e apoio visual e 

no caso de alunos não alfabetizados, as perguntas do 

sistema foram lidas e explicadas pelos seus mediadores. 

Para identificar os sujeitos da pesquisa, utilizamos siglas 

(M1, M2, M3 e M4), ordenados de acordo com seu grau 

de autismo.   

Percebemos  que, com exceção de M4 que se manteve 

autônomo em todas sessões,  M2 desenvolveu um nível 

de compreensão de significados maior no nível 3, ao 

aumentar sua interação com o software e com o 

mediador, buscando interpretar as situações dispostas 

nas telas. É importante salientarmos que esta atividade é 

a única que exige uma construção mais complexa do 

pensamento ao solicitar que o sujeito registre suas 

reflexões. M1 e M3 só apresentam um leve avanço na 

última sessão, sendo que M3 mantém um melhor 

desempenho nas atividades de Nível 1 e 2, quando 

apresenta uma satisfação ao imitar as imagens que 

representam as emoções, o que não acontece com M1 e 

M2, sendo neste último observado apenas uma melhora 

na sua interação com o software e com o mediador 

nestes níveis.  Apesar disto, M3 e M4 apresentam um 

desempenho semelhante no Teste da Falsa Crença, 

acertando o final de história, o que surpreende, pois 

ambos sujeitos apresentam graus distintos de autismo. 

Percebemos o avanço sensível de M2 na última sessão, 

o que somente ocorre um avanço com M1 na última 

sessão em interação com nível 3. Contudo, percebemos 

um desenvolvimento em todos os sujeitos se 

compararmos com a situação inicial de cada um. 

Nas ações mediadoras com os sujeitos, podemos 

destacar que a participação da pesquisadora ofereceu 

orientações e modelos através de suportes intensos [17] 

para que os sujeitos pudessem realizar as atividades. 

Mesmo no caso de M4, ao falhar no teste da Falsa 

Crença num primeiro contato, através de 

questionamentos que lhe auxiliassem o desempenho 

desta atividade, conseguiu concluir com sucesso. Pouco 

a pouco, podemos perceber que os sujeitos foram 

avançando na compreensão da realização das tarefas por 

intermédio de conversações, de instruções, de 

perguntas, oferecendo assistência ao desempenho de 

todos. É notório que os resultados são atingidos aos 

poucos, entre idas e vindas, com a necessidade 

intermitente do auxílio de alguém mais experiente [18]. 

Relações estas capazes de produzir mudanças tanto ao 

que restringe o sujeito quanto no que envolve seu 

contexto social.  

Conseguimos verificar a necessidade de mudanças nas 

testagens verificadas pelos autores mentalistas, 

atribuindo recursos que permitam o desenvolvimento de 

reflexões sobre as interações sociais, permitindo que os 

mesmos possam, através de ações mediadoras 

envolvidas numa relação de afetividade, promover 

situações que verifiquem estados mentais como crenças 

e desejos de outras pessoas, predizendo seus 

comportamentos. É necessário o aprofundamento de 

investigações sobre este tema em relação à aplicação do 

software à melhora da conduta social cotidiana destes 

sujeitos, porém temos indicadores mostrados nesta etapa 

que é possível promover um desenvolvimento cognitivo 

favorável, alterando o curso natural característico do 

espectro autístico.  

O  estudo deste software não se encerra aqui. 

Atribuições de outros recursos facilitadores são 

necessárias para permitir um leque maior de 

possibilidades para promover experiências referentes 

aos mecanismos sociais. Um dos recursos possíveis é o 

de áudio para sujeitos não alfabetizados, tanto para 

compreenderem o contexto das situações assim como 

para registrarem seus pensamentos através de gravações 

digitais. Também se faz necessário ampliar a 

implementação dos níveis 4 e 5 referentes aos testes 

aplicados pelos teóricos mentalistas, criando situações 

mais complexas sobre crenças,  desejos e intenções. 

Aspectos relacionados com ergonomia cognitiva nas 

interfaces das telas, incluindo material gráfico e 

construção da linguagem escrita também se faz 

necessário, pois a pragmática da comunicação é um dos 

itens mais problemáticos para a efetivação das relações 

sociais no autismo. 
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Resumo 
A sociedade vive em constante debate sobre a 

aplicação do sentido da palavra inclusão. 

Salienta-se que o recurso de computadores seja 

uma forte ferramenta que permita usuários 

portadores de necessidades especiais a serem 

incluídos no mundo digital. Porém, nem todos os 

recursos são disponibilizados no mercado para 

que estes usuários possam inserir-se na sociedade 

digital. Por isto, este trabalho tem por objetivo 

apresentar alguns recursos computacionais que 

permitam comunicação alternativa e suplementar 

como os teclados virtuais ou simuladores de 

teclados, sendo que todos estes softwares se 

destinam a usuários portadores de necessidades 

especiais que envolvam comprometimentos 

motores e físicos. O diferencial deste projeto é o 

desenvolvimento de um Teclado Virtual para a 

Escrita da Língua de Sinais, viabilizando a 

comunicação a partir de registros gráficos através 

dos sinais que compõem esta língua, procurando 

desenvolver e potencializar o processo de 

aprendizagem e de comunicação do usuário. 

 

1. Introdução 
A sociedade, de modo geral, está se tornando cada vez 

mais inclusiva, havendo movimentos intermitentes, com 

a participação ativa de pessoas portadoras de 

necessidades especiais. Porém, não podemos nos 

restringir ao falarmos de inclusão apenas no âmbito 

escolar, mas de uma inclusão social. Um dos fatores 

primordiais para que se faça cumprir a inclusão social 

deve-se à possibilidade de tornar acessível a 

comunicação. 

Comunicar significa tornar comum pensamentos, 

sentimentos, entre outros. Porém, para muitos esta 

comunicação só é viável através de Tecnologias 

Assistivas [1] mais especificamente pela comunicação 

alternativa e suplementar. Pessoas com 

comprometimentos físicos, motores, visuais ou 

auditivos têm o apoio nestas tecnologias que lhe 

garantam uma ampliação na comunicação, mobilidade, 

habilidades em seu aprendizado, lhe garantindo uma 

real inclusão digital. Uma destas ferramentas que lhes 

favorece o registro de seus pensamentos e idéias  são os 

teclados virtuais, programados especificamente 

observando as necessidades peculiares destes sujeitos. 

O não estímulo à comunicação através da linguagem 

oral ou gráfica traz graves conseqüências para o próprio 

desenvolvimento cognitivo, tais como a restrição do 

vocabulário da sua língua materna, assim como a 

pobreza na conceitualização dos significados 

pragmáticos desta língua, tornando, com isto, o sujeito 

dependente socialmente. 

Para tanto, desde os anos 70, vários países 

desenvolvidos [2], preocupados com esta situação, 

passaram a buscar soluções digitais. No Brasil, um dos 

programas pioneiros para atender estas questões foi o 

Simulador de Teclado, adaptado pelo Núcleo de 

Informática na Educação Especial - NIEE/UFRGS  [1], 

o projeto Teclado Amigo criado pelo Núcleo de 

Computação Eletrônica da UFRJ – NCE [2], o Tflex 

pelo Instituto de Computação da Universidade Estadual 

de Campinas –UNICAMP [3] e atualmente, em 

processo de desenvolvimento, o Teclado Virtual para a 

Escrita da LIBRAS
1
 pelo Núcleo de Informática na 

Educação Especial (NIEE/UFRGS) supervisionado pela 

professora Doutora Lucila Santarosa. 

A estratégia destes programas é de serem desenvolvidos 

gratuitamente ou por custos muito baixos, a fim de que 

seus alcances se tornem ilimitados, atingindo a todos 

que desejam incluir-se, não só digitalmente, mas 

integralmente na sociedade. 

 
2. Estado da Arte em Teclados Virtuais 

• Simulador de Teclado 

O desenvolvimento deste software foi  realizado no 

programa Iberoamericano CYTED -  Ciência e 

Tecnologia para o Desenvolvimento, no  sub programa 

"Eletrônica e Informática Aplicadas", no projeto 

"Nuevas tecnologias para la autonomia personal de 

discapacitados". A versão espanhola,  foi desenvolvida 

pelo grupo de Tecnologias de Reabilitação da 

Universidad Politécnica de Madrid sendo seu sistema 

operacional MS-DOS. A adaptação para o Brasil foi 

realizada pelo grupo de profissionais que compõe o 

CIES/EDUCOM/FACED da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). 

                                                           
1
 Libras = Língua Brasileira  de Sinais 
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Pessoas portadoras de deficiências físicas ou motoras, 

alfabetizadas, que possuem movimentos em alguma 

parte do corpo para que possa controlar um dispositivo 

chamado de acionador, ou mesmo alguma tecla do 

teclado padrão convencional pode fazer uso do 

Simulador de Teclado (ST). Não é preciso que o usuário 

tenha conhecimentos prévios deste software ou mesmo 

de outros semelhantes [4]. 

 

• Teclado Amigo: 

O projeto do Teclado Amigo foi desenvolvido em 2000 

pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ – NCE 

– tentando alcançar uma nova linha de pesquisa, tendo 

como parceria a Rede SACI – Solidariedade, Apoio, 

Comunicação e Informação. Este projeto, assim como o 

Simulador de Teclado, tem como público alvo usuários 

com comprometimentos motores graves. 

Sua divulgação é feita através da Internet, para a 

obtenção do software gratuitamente pela Rede SACI. 

Para que o usuário possa utilizá-lo é necessário também 

que tenha preservada apenas alguma parte do seu corpo, 

por exemplo que seja capaz de mover um dedo, fechar 

os olhos ou soprar [2]. 

Basicamente o Teclado Amigo tem seu funcionamento 

parecido com um teclado padrão convencional, com 

teclas divididas em subgrupos que contém as vogais, as 

consoantes, os números, os símbolos diversos e teclas 

com funções específicas. Acima há um pequeno espaço 

para a edição de textos. 

• TFLEX: 

Este software está sendo desenvolvido pelo Instituto de 

Computação da Universidade Estadual de Campinas –

UNICAMP que traz uma proposta diferenciada dos 

outros simuladores apresentados anteriormente neste 

artigo. Ele  é capaz de funcionar paralelamente com 

outros softwares sem que este venha a interferir no 

mouse ou no próprio teclado físico, podendo ser 

adequado às necessidades do [3]. 

O público alvo também é para usuários com deficiências 

motoras, porém este software apresenta dois layouts 

diferenciados, ou seja, o primeiro que é o layout 

QWERTY sendo destinado para pessoas que já tenham 

uma familiaridade com o teclado convencional físico, 

isto é, para aquelas pessoas que perderam as condições 

motoras após interagir com o computador. E o 

alfabético que tem em sua disposição a composição das 

letras de acordo com a ordem alfabética. Este último é 

destinado às pessoas que estão tendo seus primeiros 

contatos com o computador. 

 

• Teclado Virtual com Predição de Palavras 

O teclado virtual alfanumérico com predição de 

palavras é uma interface que auxilia na complementação 

do uso de algum mouse alternativo no acionamento do 

computador.  O teclado é emulado na tela, 

possibilitando ao usuário interagir com o computador e 

usá-lo como meio de comunicação. A predição de 

palavras é um recurso desenvolvido com o fim de 

auxiliar o usuário a diminuir o seu tempo de esforço de 

digitação, provendo uma lista de palavras mais 

utilizadas. Esta lista pode servir para antecipar a 

próxima palavra assim como para completar a palavra a 

ser digitada. 

Este teclado é direcionado a pessoas que possuam 

problemas relacionados à fala, podendo ser utilizado 

concomitante ao sintetizador de voz da Microsoft. Outra 

opção que favorece à acessibilidade é o auto-clique do 

mouse, em que o sistema permite o ajuste do tempo de 

espera, pois ao permanecer com o cursor sobre 

determinado botão por um período de espera, este será 

executado, sem a necessidade habitual do clique 

manual, modificando a cor do botão. 

 

3. Teclado Virtual para a Escrita da 
LIBRAS 

A grande maioria dos teclados virtuais ou simuladores 

de teclados é destinada ao usuário que possui 

deficiências físicas ou motoras graves, permitindo que 

os mesmos possam ser incluídos através de ferramentas 

digitais, a fim de permitir-lhes a inclusão social através 

da comunicação. 

Atualmente, um novo teclado vem sendo estudado e 

desenvolvido pelo Núcleo de Informática na Educação 

Especial – NIEE/UFRGS, com a supervisão da 

professora Doutora Lucila Santarosa, com a perspectiva 

de favorecer a escrita da língua de sinais para sujeitos 

surdos ou deficientes auditivos. 

O propósito primordial no desenvolvimento deste 

teclado está na concepção de que sujeitos surdos não 

possuem uma escrita condizente com a natureza da sua 

língua materna, ou seja, a LIBRAS. 

A grande justificativa acerca deste projeto está na 

observação ao longo do tempo, em relação à dificuldade 

de aprendizagem de pessoas surdas e deficientes 

auditivas durante sua vida escolar e mesmo na interação 

social, pelo problema de comunicação. Durante muitos 

anos foi incentivado a oralização, que pretendia que este 

sujeito aprendesse a falar, mesmo sem ouvir seu próprio 

som. 

Porém, anteriormente fora negado como se constrói o 

pensamento destas pessoas. As pessoas ouvintes, 

quando pensam em algum objeto, por exemplo, 

relacionam sua palavra em português  pensando de 

forma sonorizada. Para pessoas surdas, este pensamento 

não tem som, somente tem o elemento visual. Quando 

se passa a estabelecer conceitos às palavras com 

sentidos abstratos em português a estas pessoas,  a 

construção deste mesmo conceito se torna 

extremamente difícil em LIBRAS, por serem duas 

línguas completamente distintas. Com isto, ao ensinar 

uma segunda língua (português) para crianças surdas 

afim de que se expressem graficamente, em que a sua 

fala interior que é LIBRAS, sua aprendizagem passa a  

não ser significante.  Vygotsky define perfeitamente 

esta relação ao referir que “A linguagem nasce da 

necessidade de comunicar e de pensar; o pensamento e a 
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comunicação são resultantes da adaptação às condições 

complexas da vida”, [5].   

Tanto a LIBRAS quanto sua escrita possui um conjunto 

de regras como gramática, semântica, pragmática, 

preenchendo todos os requisitos científicos para que 

seja considerada um instrumental lingüístico possuidor 

de poder e força comunicativa. É constituída por todos 

os elementos classificatórios identificáveis do que 

requer um conceito de ‘língua”, e é necessário prática 

para que haja um aprendizado. É uma língua viva, que 

possui autonomia, sendo reconhecida pela lingüística. 

 Sua escrita é a própria representação gráfica, através de 

conjuntos de símbolos, de sua expressão vísuo-gestual.  

É composta por vários elementos e configurações, como 

configurações de mãos, movimentos, toques, 

expressões, e partes do corpo. Cada configuração 

obedece outras configurações, como exemplificamos na 

figura 1: 

,   ,   

Fig.1. Escrita da Língua de Sinais. 

O Teclado Virtual para a escrita da LIBRAS traz 

consigo a possibilidade de unir a fala interna do usuário 

(pensamentos) com seu registro gráfico. Para tanto, seu 

desenvolvimento terá como base linguagens de 

programação que possibilitem maior facilidade na sua 

aquisição por qualquer usuário, pois sua implementação 

estará embasada na linguagem PHP e Flash, sendo 

distribuído gratuitamente via internet pelo site do 

Núcleo de Informática na Educação Especial 

(NIEE/UFRGS). 

 
Fig.2. Interface do Teclado Virtual para a Escrita da Língua de 

Sinais. 

 

Os símbolos serão inseridos no Editor Gráfico que 

estarão em estado móvel para que o usuário possa 

arrastá-los para qualquer parte da área, a fim de poder 

formar o sinal. Ao clicar em alguma tecla 

correspondente ao grupo de configurações desejado, 

uma janela arrastável aparecerá, a fim de possibilitar a 

escolha do símbolo desejado, como demonstra a figura 

3: 

 
Fig.3. Janela ativa para a escolha do símbolo desejado. 

 

A partir deste momento, o usuário poderá inserir o 

símbolo no campo gráfico. Para desabilitar esta janela e 

habilitar outra, basta clicar na tecla correspondente a 

outro grupo desejado. 

Cada símbolo tem sua variação de acordo com o sinal 

desejado, com isto, os ícones para copiar símbolo, 

rotacionar, de preenchimento, de espelhamento,  

variação, apagar e limpar tudo, garantirá ao usuário a 

fidelidade à sua escrita. 

 

 
Fig.4. Ícones de Configurações. 

 

Cada sinal composto poderá ser inserido no dicionário 

(ao lado esquerdo da interface). O objetivo deste recurso 

é da predição de sinais, tendo como objetivo auxiliar o 

usuário a reduzir o tempo de digitação, viabilizando 

uma lista de sinais com os respectivos símbolos 

selecionados. Desta forma é possível procurar os sinais 

já criados a partir de suas características quirêmicas 

(isto é, de formas de mão) e não somente pela sua 

tradução do português, o que costumeiramente podemos 

ver em outros softwares ou mesmos protótipos para a 

escrita da Língua de Sinais.  

 

 
Fig. 5. Janela do Dicionário para Predição de Sinais. 

 

Todos os símbolos com a ou as configurações desejadas 

aparecerão com sua tradução acompanhada. 
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Fig. 6. Dicionário com Predição de Sinais. 

 

Porém, o recurso de procurar sinais digitando uma 

palavra em português também é oferecido neste 

Teclado, se o usuário desejar encontrar um sinal a partir 

de uma palavra basta inserir o nome desejado no campo 

“Procurar por Sinal”, e este aparecerá no dicionário. 

 

 
Fig.5. Campo de busca de Sinal. 

 

Para tornar ainda mais acessível o teclado virtual, 

haverá a descrição em português e em LIBRAS (escrita) 

em cada ícone ou botão, facilitando a leitura e 

compreensão dos mesmos, assim como cada tecla com 

símbolos será sensível ao movimento do mouse 

exibindo um rótulo com a imagem da configuração em 

desenho 2D, como mostra a figura 6: 

 
Fig. 6. Rótulo em desenho 2D da configuração de mãos 

 

3. Considerações Finais 
Baseada na afirmação de Stumpf [6] “(...)na aula de 

escrita dos sinais também as palavras do português 

paralelas a cada sinal podem ser concertadas e os textos 

comparados nas duas línguas. Então, é uma forma 

interessante e participativa dos Surdos trabalharem as 

duas escritas, e muito profundamente, de maneira 

acessível (...)”, a implementação deste teclado visa 

possibilitar que pessoas surdas ou deficientes auditivas 

possam registrar seus pensamentos em sua própria 

língua natural (LIBRAS), utilizando-se de recursos 

informatizados como este, sem custo algum com 

hardwares ou adaptações físicas, utilizando-se deste 

software como um suporte para a aprendizagem desta 

língua e como facilitador do processo de aquisição da 

língua portuguesa.  

Com uma interface amigável e com recursos simples, 

porém estruturados para atender às necessidades da 

construção dos sinais, faz com que não se torne um 

processo de escrita demorado ou complicado, 

permitindo que o contato com este ambiente preencha 

os critérios de usabilidade e acessibilidade para Surdos. 

Com certeza, podemos afirmar que nossos estudos tanto 

sobre a implementação deste software quanto sua 

aplicabilidade não se encerra aqui, pois pesquisas sobre 

novos componentes que permitam buscar seu 

aperfeiçoamento com novos recursos serão realizadas 

para que este produto possa ser, cada vez mais, uma 

ferramenta de acessibilidade, utilizando-se dos recursos 

que permitam a realização de uma comunicação 

expressiva e receptiva, atingindo aos que desejam 

interagir numa comunidade feita por e para todos. 
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Resumo 
Pessoas com deficiência auditiva apresentam, 

geralmente, uma qualidade vocal prejudicada, devido à 

falta da audição para o monitoramento acústico da 

produção e percepção de sua fala. Dessa forma, torna-se 

necessária a utilização de recursos que minimizem os 

prejuízos causados pela falta da audição.  Estudos 

mostram que há alterações em parâmetros como: 

intensidade, articulação, velocidade e ritmo, freqüência 

fundamental/pitch, respiração e ressonância, entre 

outros, prejudicando a qualidade e a inteligibilidade da 

voz.  Neste trabalho, são investigadas técnicas de 

processamento digital de sinais de voz que possam 

auxiliar em uma terapia vocal. Um algoritmo, que 

calcula a energia do sinal de voz, é utilizado em um 

aplicativo lúdico para o controle da intensidade vocal. 

Para o controle da velocidade e ritmo da fala, é proposta 

a utilização de um algoritmo baseado no cálculo da 

entropia do sinal. Espera-se obter, assim, ferramentas 

computacionais que auxiliem ao portador de deficiência 

auditiva, assistido por um terapeuta/fonoaudiólogo, na 

produção de uma voz mais inteligível e agradável. 

 

1. Introdução 
A fala exerce um papel fundamental na comunicação 

humana. Pessoas com deficiência auditiva necessitam 

de um monitoramento acústico que minimize a falta de 

realimentação auditiva, essencial ao processo de 

produção e percepção da fala.  

Graças ao avanço tecnológico, pesquisas têm sido feitas 

buscando-se métodos que proporcionem a aquisição de 

uma realimentação, seja tátil, visual e/ou cinestésica. 

Técnicas de processamento digital de sinais de voz são 

recursos bastante relevantes que podem ser utilizados na 

modelagem acústica do sinal de voz. A partir do 

modelamento do sinal, obtêm-se recursos para o 

monitoramento acústico do sinal. Assim, o 

terapeuta/fonoaudiólogo poderá dispor de mais um 

recursos que proporcionem à pessoa com deficiência 

auditiva melhorar aspectos da sua fala que se encontram 

desordenados.  

Estudos anteriores mostram que as vozes pessoas com 

deficiência auditiva apresentam distorções na freqüência 

fundamental (ou seu correlato perceptual, pitch) [1, 2], 

na intensidade [3], articulação, velocidade e ritmo, 

respiração e ressonância, entre outros [4-6]. 

Este trabalho trata da utilização de técnicas de 

processamento digital de sinais para uso na terapia 

vocal. Pretende-se fornecer um recurso visual, como 

mecanismo auxiliar no monitoramento acústico para 

que, com auxílio de um terapeuta, a pessoa com 

deficiência auditiva possa melhorar a inteligibilidade e a 

qualidade de sua fala. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi feita uma 

revisão bibliográfica acerca dos principais aspectos 

vocais que necessitam ser monitorados, destacados na 

Seção 2. Em seguida, partiu-se para a investigação de 

técnicas de processamento digital de sinais de voz mais 

adequadas ao objetivo do trabalho (Seção 3). 

Posteriormente, deu-se início à fase de implementação 

de algoritmos eficazes para o processo de 

monitoramento vocal. Entre os algoritmos já 

implementados, destacam-se um para controle da 

intensidade da fala, através da energia do sinal de voz e 

outro para monitoramento da velocidade e ritmo da fala 

através da entropia do sinal. Ambos são descritos, ainda,  

na Seção 3. Os resultados obtidos são apresentados na 

Seção 4 e na Seção 5 são relatadas as considerações 

finais.  

 

2. Aspectos Vocais Relevantes em 
Portadores de Deficiência Auditiva 

A intensidade vocal, num portador de deficiência 

auditiva, encontra-se alterada, podendo ser forte, na 

tentativa de se fazer ouvir ou pela tensão excessiva do 

trato vocal; e pode também ser fraca, quando da 

consciência de uma tendência em se falar forte, procura-

se controlar a intensidade [7]. Técnicas de terapia para 

modificação de intensidade, quando planejadas 
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cuidadosamente, auxiliam a pessoa com deficiência 

auditiva a não cometer abusos vocais e a obter uma 

comunicação mais eficaz. 

Problemas na articulação são causados pelo movimento 

inapropriado ou inadequado da posição da língua na 

produção dos fonemas, que depende da forma da boca, 

dos lábios e da língua [8]. A boa qualidade da voz 

depende muito da articulação. No deficiente auditivo, a 

articulação tende a ser travada e imprecisa. Na maioria 

das vezes a língua tende a estar abaixada e tracionada 

posteriormente [7]. É observado ainda um alongamento 

na pronúncia das vogais [9].  

Para a observação da posição correta dos articuladores 

como a língua, os dentes e os lábios, às pessoas com 

deficiência auditiva podem ser apresentadas imagens da 

posição do trato vocal durante a produção de um 

determinado som [10]. 

Qualquer modificação no trato vocal altera a 

ressonância – o grau de abertura da boca, o 

posicionamento da língua e até mesmo um pequeno 

desvio septo nasal. Tais fatores alteram a impedância 

das ondas sonoras, modificando assim, o grau de 

nasalidade [11]. A ressonância no portador de 

deficiência auditiva, geralmente não é equilibrada, 

podendo apresentar características de hipernasalidade, 

hiponasalidade, ressonância “cul-de-sac” e laringo-

faríngea, ou uma combinação entre as duas últimas. 

Características de ressonância das cavidades oral-nasal 

do trato vocal podem ser analisadas por um aparelho 

chamado Nasômetro (Key Elemetrics, Corp.) [11].  

O padrão respiratório da pessoa com deficiência 

auditiva encontra-se alterado, apresentando uma 

dificuldade em administrar o fluxo aéreo, tendendo a 

expelir ar antes de falar [7]. Este fato traz prejuízos à 

coordenação pneumofônica devido ao uso do ar de 

reserva e interrupção de frases e pausas em momentos 

inadequados.  O sujeito desprovido de realimentação 

auditiva tem dificuldade para aprendizagem do 

complexo respiração-fonação-articulação [12]. A 

aquisição de hábitos corretos de respiração propicia um 

melhor ritmo de fala e melhor emissão dos fonemas e de 

uma voz mais natural.  

A velocidade e ritmo da fala são aspectos importantes 

na qualidade vocal. Na pessoa com deficiência auditiva, 

esses aspectos estão, geralmente, alterados. A 

velocidade é lenta demais e o padrão de ritmo 

inapropriado, prejudicando a inteligibilidade [13].  

A fala do surdo apresenta problema de sincronização, 

entonação e qualidade vocal, sendo freqüentemente 

descrita como lenta, com duração prolongada tanto das 

sílabas tônicas, quanto das átonas. As passagens entre as 

palavras são freqüentemente caracterizadas por sons 

intrusos e pausas excessivas e inadequadas são 

freqüentemente ouvidas [2].  

A freqüência fundamental (F0), cujo correlato perceptual 

é o pitch (1/F0) corresponde à freqüência do sinal de 

excitação proveniente da glote, ou seja, é o número de 

vibrações das pregas vocais por segundo. A freqüência 

fundamental recebe também o nome de primeiro 

harmônico. Seu valor varia em torno de 113 Hz para os 

homens, 220 Hz para as mulheres e de 240 Hz para as 

crianças [14]. 

A freqüência fundamental identifica e marca as 

características vocais individuais Vozes mais graves 

indicam uma freqüência fundamental mais baixa. É um 

dos parâmetros modificados, de forma consistente, nas 

disfonias, necessitando de ajustes pra uma boa 

qualidade vocal. Nas pessoas com deficiência auditiva, 

este parâmetro encontra-se alterado. A dificuldade na 

manutenção do equilíbrio da tensão apropriada entre as 

pregas vocais durante a fonação pode explicar a 

qualidade vocal áspera freqüentemente encontrada nos 

deficientes auditivos. Além da aspereza, a tensão 

excessiva propicia a elevação da freqüência 

fundamental [4]. 

Na descrição dos desvios vocais apresentados pelos 

deficientes auditivos é comum a referência às 

inadequações da freqüência fundamental e da sua 

variabilidade, sendo estes dois parâmetros acústicos 

extremamente importantes na identificação e 

qualificação da voz pelo ouvinte [1]. 

Avaliações subjetivas, apenas, dos parâmetros da voz 

podem levar a erros de diagnóstico [11]. Uma voz 

rouca, por exemplo, pode ser considerada grave, 

ocasionando um diagnóstico equivocado. Um reforço 

visual, através de um gráfico indicativo, que demonstre 

ao paciente onde está o seu pitch e onde deveria estar, 

pode auxiliá-lo a encontrar o equilíbrio, melhorando a 

sua qualidade vocal. 

Para que a pessoa portadora de deficiência auditiva 

melhore a qualidade e inteligibilidade de sua voz, se faz 

necessário o monitoramento destes parâmetros. 

Técnicas de processamento digital de sinais de voz vêm 

sendo utilizadas para proporcionar recursos que 

minimizem a falta ou a deficiência na audição. 

Pesquisas têm sido feitas para pessoas com implante 

coclear [15], que têm perdas leves ou profundas. 

Trabalhos têm sido direcionados às crianças com 

deficiência auditiva, para auxiliá-las no aprendizado da 

fala. Entre estes estão a confecção de softwares 

aplicativos lúdicos que, proporcionem à criança uma 

terapia agradável e interativa [10, 16, 17]. 

Para a elaboração do software é necessária a utilização 

de algoritmos que explorem, de forma eficiente, as 

características vocais do indivíduo e que forneçam ao 

terapeuta recursos eficazes para análise da voz e da 

evolução do paciente, durante e após a terapia vocal. 

  

3. Técnicas de Processamento Digital de 
Sinais para Monitoramento 

Acústico da Fala 

A medição da intensidade sonora é levada a efeito 

através do cálculo da energia do sinal. Para tanto, são 

utilizadas técnicas no domínio do tempo (análise 

temporal) e/ou no domínio da freqüência (análise 

espectral) [18]. 

As propriedades estatísticas dos sinais de voz podem ser 

consideradas invariantes no tempo, para curtos 
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intervalos, até 32 ms, sendo um valor típico, 16 ms. 

Utilizando-se dessa característica, procura-se obter os 

parâmetros temporais do sinal a partir de segmentos que 

se situem nesse intervalo de interesse, mantendo-se 

assim, a estacionariedade do sinal de voz [18, 19]. 

Dentre os principais parâmetros temporais que 

caracterizam um sinal de voz, destaca-se a energia. 

A energia segmental,do sinal de voz, Eseg, é definida 

como: 

         2{[ ( ) ( )] }seg A sE N E s n nµ= ⋅ −   (1) 

 

em que s(n) é o sinal de voz, µs(n) a média de s(n) e NA 

é o número de amostras do segmento em análise.  

Considerando-se, ainda, ergodicidade, média nula e 

estacionariedade no sentido amplo, para o sinal de voz 

no intervalo citado, a Eseg é definida por: 
1

2 2

0

{[ ( )] } [ ( )]
AN

seg A

n

E N E s n s n
−

=

= ⋅ = ∑
     (2) 

e, em decibéis, é dada por:      

                
( ) 10 log[ ]

seg seg
E dB E=

                   (3) 

 

A partir das Figuras 1 e 2 podem ser visualizados 

gráficos representativos da forma de onda da palavra 

“esquerda” e da sua energia segmental, respectivamente. 

 

 
Fig. 1. Forma de onda da palavra “esquerda”. 

 

 

 
 

Fig. 2. Energia Segmental da palavra “esquerda”. 

 

Pelos gráficos, apresentados nas Figuras 1 e 2, verifica-

se que altos valores de energia estão diretamente 

associados a altos valores de intensidade. Dessa forma, 

recursos visuais associados aos valores de energia 

podem fornecer, à pessoa com deficiência auditiva, uma 

referência da intensidade de sua voz. 

O monitoramento da ressonância pode ser realizado 

através da medição das freqüências naturais de 

ressonância do trato vocal, denominadas formantes. O 

termo formante refere-se aos picos do espectro de uma 

vogal, sendo componentes essenciais da fala. A 

distinção das vogais pode ser atribuída às diferenças 

encontradas em seus três primeiros formantes [14]. 

Uma das técnicas propostas para discriminação dos 

formantes é baseada na Análise por Codificação 

Preditiva Linear [18].  

Para estimação da freqüência fundamental/pitch, vários 

algoritmos têm sido propostos. A freqüência 

fundamental pode ser mensurada determinando-se o 

inverso do intervalo de tempo transcorrido entre dois 

pulsos glóticos sucessivos, ou tomando-se a freqüência 

correspondente à primeira harmônica do espectro de 

freqüências [18]. 

Outra formas de medição da freqüência fundamental são 

realizadas diretamente no domínio do tempo, por 

exemplo: a) método da AMDF (Average Magnitude 

Difference Function); b) algoritmos que utilizam análise 

cepstral; c) medição a partir do resíduo da análise LPC e 

d) método da função de autocorrelação [18, 20, 21]. 

Neste trabalho foram utilizados os métodos da AMDF e 

da Função de Autocorrelação. 

A definição da AMDF é dada pela Equação (4) [18]: 

 

         

max 1

0

1
( ) ( ) ( )

k

n

AMDF k s n s n k
F

−

=

= − +∑
                (4) 

      

sendo, s(n) o sinal de voz,  AMDF(k) o valor da AMDF 

para um atraso k e F é escolhido apropriadamente. 

Pode-se utilizar F=kmáx=NA/2 (NA é o comprimento do 

quadro ou segmento da voz em análise) e eliminar a 

divisão por F, por ser desnecessária.  

Para o cálculo da função AMDF é necessário, antes, 

determinar se o segmento de voz, em análise, é surdo ou 

sonoro e, só então, aplicar a função aos segmento 

sonoro [18].  

A freqüência fundamental F0 pode ser obtida tomando-

se o inverso do tempo no qual ocorre o máximo da 

função de autocorrelação.  O algoritmo utilizado, 

apresentado em [18], dispensa a necessidade da deteção 

de surdo/sonoro do sinal de voz. 

Para o monitoramento da velocidade e ritmo da fala, 

propõe-se, neste trabalho, a utilização de um método 

baseado na entropia (medida de informação contida 

numa mensagem) do sinal de voz. Este método baseia-

se na proposta da utilização da medida da entropia para 

determinação de início e fim de palavras, sendo 

considerado um método robusto em ambientes ruidosos 

sendo mais eficientes que outros métodos baseados na 

energia do sinal [22].   

O início e fim da palavra ou fonema podem ser 

determinados através da medição do valor de entropia 

em relação a um limiar a ser calculado a partir dos 

níveis do próprio sinal. O método consiste em usar uma 

função de restrição baseada na entropia entre segmentos 

de voz e ruído de fundo.  

Determinados o início e fim das palavras pode-se medir 

a velocidade da fala. A medição pode ser efetuada tanto 

pelo fluxo de palavras por minuto (mede a taxa de 

produção da informação), quanto pelo fluxo de sílabas 

por minuto (mede a taxa de velocidade articulatória), ou 

seja, a velocidade de modificação das estruturas da fala. 
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A entropia (H) é calculada pela Equação (5), em que pk 

representa a probabilidade de ocorrência de uma 

determinada amostra, calculada através da função 

distribuição de probabilidade, obtida pelo método 

baseado em histograma.  

1

log
N

k k

k

H p p
=

= −∑        (5) 

O algoritmo pode ser facilmente implementado de 

forma  on-line com uma unidade de atraso de um bloco 

de amostras. Para facilitar a apresentação, será assumido 

que se tem o perfil de entropia ξ para os dados de voz 

completos disponíveis, dado por: 

 

      
1 2 = [    ...  ]

m
H H Hξ    (6) 

assumindo um total de m blocos de amostras no sinal de 

voz . 

Este perfil de entropia pode ser, então, usado para 

encontrar um limiar apropriado para a determinação da 

existência de regiões de voz dentro de uma sentença 

completa [22].  

O limiar é encontrado através da Equação (7): 

 
max( ) min( )

min( ); 0
2

ξ ξ
γ µ ξ µ

−
= + ⋅ >    (7) 

em que µ  é o perfil médio da entropia. O limiar é, 

portanto, escolhido um pouco maior que o perfil médio 

da entropia e sua escolha minimiza a influência 

excessiva do ruído de fundo. Uma vez que o limiar 

tenha sido determinado, qualquer valor acima deste 

limiar é considerado como voz e qualquer coisa abaixo 

do limiar ou é silêncio, ou ruído. 

 
4. Resultados 

Um aplicativo lúdico bastante simples, baseado na 

energia do sinal de voz, foi implementado, de forma a 

fornecer um recurso visual ao terapeuta e ao usuário. 

Sua implementação foi efetuada com base nas técnicas 

de Araújo [16].  

Pensou-se em desenvolver um aplicativo estimulante, 

independente de gênero e idade, o qual é baseado na 

relação fraco-forte das emissões vocais. A energia do 

sinal alimenta o jogo, baseado no jogo Pong (Earth 

Pong), que é fornecido como exemplo no C++ Builder, 

versão 6.0 da Borland. Nele o pano de fundo é formado 

pelo espaço, a bola e o planeta Terra (Figura 3). A 

raquete é controlada pelo mouse e os movimentos são 

laterais. A raquete fica na parte inferior da tela do 

computador. Para que o jogo ficasse mais pedagógico e 

intuitivo, colocou-se a raquete no canto esquerdo 

movimentando-se verticalmente para cima e para baixo, 

de acordo com a intensidade vocal emitida. 

O aplicativo é independente do hardware de aquisição 

utilizado e do ambiente onde é manipulado. Isto torna 

possível sua utilização não somente em laboratórios ou 

consultórios de terapia de voz, mas na própria 

residência da pessoa com deficiência auditiva ou na 

escola comum. 
 

 

Fig. 3. Tela inicial do aplicativo para monitoramento da 

intensidade sonora. 

 

Para parametrização e alimentação utilizou-se a técnica 

indicada em Jogos de Voz [16]. O sinal é adquirido 

através da MCI (Media Control Interface) do sistema 

operacional Windows para que o software fique 

independente da placa de som e microfone utilizados 

para a aquisição do sinal. O sinal é obtido em quadros 

contíguos de 2048 amostras de 16 bits no formato Riff 

Wave a uma taxa de amostragem de 44100 Hz. 

Para que a mudança de ambiente não comprometa a 

utilização do aplicativo, o nível do ruído ambiental é 

medido durante três segundos, tempo durante o qual não 

deve haver atividade de voz, antes do início do jogo 

(Figura 4). Este é um parâmetro essencial para o 

funcionamento correto do aplicativo, pois a partir dele é 

possível determinar qual é o nível de silêncio e os 

limites de energia máximo e mínimo (limiares) a serem 

determinados pelo terapeuta [23].  

Para evitar movimentos bruscos, a energia do quadro é 

submetida a um filtro passa-baixas de 1ª ordem 

(Equação 8).   Neste trabalho o valor da constante α foi 

fixado em 0,5 e o valor inicial da energia (Ef(0)) foi 

fixado em –80 dB [16]. 

( ) ( 1) (1 ) ( )f fE k E k E kα α= ⋅ − + − ⋅              (8) 

 

 
Fig. 4. Tela de gravação do ruído ambiente. 

 

Além da resposta em tempo real que a variação da voz 

do paciente provoca no jogo, o terapeuta poderá 

acompanhar instantaneamente o desempenho do 

paciente através de um painel lateral do jogo (Figura 5). 
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Fig. 5. Mostradores do Painel Lateral do Jogo. 

 

O painel de monitoração possui um gráfico de 

desempenho que exibe a variação da energia do sinal de 

voz em decibéis durante o jogo (parte superior da Figura 

5). Possui também um indicador percentual gráfico e 

numérico da energia do sinal de voz em relação aos 

limites estabelecidos no início do jogo (parte central da 

Figura 5) e um indicador numérico em decibéis da 

energia média do quadro de 2048 amostras do sinal de 

voz instantâneo (Quadro na parte inferior da Figura 5). 

Para medição da velocidade da fala, através do método 

da entropia, o sinal de voz é captado por um microfone 

e passa por uma etapa de pré-processamento, realizada, 

inicialmente, por um filtro de pré-ênfase. A função desta 

pré-ênfase é reduzir os efeitos dos pulsos glotais e da 

impedância de radiação. Além disso, leva em conta 

também as propriedades espectrais do trato vocal [24].  

Em seguida o sinal é filtrado por um filtro passa-faixa 

que, além de remover as componentes DC e as 

componentes de baixa freqüência de fundo, atenua o 

ruído de alta freqüência e as harmônicas da voz devido à 

amostragem e não-linearidades do dispositivo de 

gravação. A voz pré-processada é dividida em blocos de 

amostras (frames) sobrepostos contendo, 

aproximadamente, 25 ms de voz, com uma sobreposição 

de 25 a 50%. 

Observações experimentais também foram realizadas 

para verificar a adequação do limiar, especificado pela 

Equação (5). 

A partir da Figura 6 pode ser visualizada a forma de 

onda da vogal /a/ obtida em gravação no software Gold 

Wave, versão demo. A taxa de amostragem utilizada foi 

de 11025 Hz, com 16 bits por amostra.  
 

 
Fig. 6. Forma de onda da vogal /a/.  

 

Na Figura 7 observa-se o gráfico da entropia 

correspondente, sem o uso de filtragem ou de pré-

ênfase.   

Pelo gráfico apresentado na Figura 8, observa-se que, 

após a pré-ênfase, há uma redução em alguns picos que 

aparecem no gráfico da entropia da Figura 7, 

proporcionando uma melhor desempenho no algoritmo 

de deteção. 

Além disso, a filtragem e pré-ênfase minimizam 

possíveis erros na obtenção do limiar adequado, bem 

como na deteção do início e fim da elocução.  

Fig. 7. Perfil de Entropia para a vogal /a/. 
 

    
Fig. 8. Gráfico do perfil de entropia para a vogal /a/, após pré-

ênfase. 

 

Para a medição do pitch foram implementados dois 

algoritmos: um baseado no Método da AMDF e outro 

no Método da Função de Autocorrelação.  Foram 

obtidos, uma freqüência fundamental média de 117,09 

Hz para voz masculina adulta, em torno de 209 Hz para 

voz feminina e 258,5 Hz para vozes de crianças.  Os 

resultados obtidos estão dentro da faixa dos valores 

indicados na literatura [16, 18]. 

 
5. Considerações Finais 

O aplicativo para monitoração da intensidade da fala 

está em fase de testes para pessoas com deficiência 

auditiva. Resultados preliminares demonstram uma boa 

interatividade e interesse no jogo. Torna-se necessária a 

utilização de novos jogos, para manter o interesse na sua 

utilização.  

O aplicativo demonstra uma ótima adaptação aos 

diferentes ambientes utilizados, devido à etapa de 
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captação do ruído ambiente, efetuada antes do jogo. A 

intensidade é um parâmetro relativamente simples de se 

medir, mas de extrema importância na qualidade e na 

inteligibilidade da fala, sendo, portanto, essencial o seu 

monitoramento. 

A utilização do método baseado na entropia para 

calcular a velocidade da fala, tem se mostrado eficiente, 

nos testes preliminares, já que mesmo na presença do 

ruído, obtêm-se valores satisfatórios. Há um ótimo 

desempenho na deteção de início e fim de palavras. 

Para um bom desempenho das técnicas de 

processamento de sinais em vozes patológicas faz-se 

necessário uma melhor avaliação dos limiares para os 

diversos parâmetros utilizados.  

Aplicativos para monitoramento da freqüência 

fundamental representam um papel relevante para o 

melhoramento da qualidade de vocal, devolvendo ao 

indivíduo a sua identidade vocal. 

Diante do exposto, é possível observar que os 

parâmetros representativos do sinal de voz podem ser 

utilizados para manipular aplicativos lúdicos ou jogos 

que proporcionem uma forma alternativa e interativa ao 

portador de deficiência na terapia vocal. 

Os próximos passos, para a continuidade  deste trabalho, 

serão a gravação de um banco de dados com as vozes de 

pessoas portadoras de  deficiência auditiva para buscar 

adaptar os algoritmos a essas vozes com vistas a um 

melhor desempenho dos aplicativos. 

É necessária uma investigação mais cuidadosa no tipo 

de aplicativo que atenda as diferentes faixas etárias e 

que, ao mesmo tempo, proporcione ao terapeuta um 

mecanismo de monitoramento e avaliação do 

desempenho, durante a terapia. Para isso, algoritmos 

eficientes de processamento digital de sinais devem ser 

utilizados, de forma que se consiga alcançar o objetivo 

final: o melhoramento da inteligibilidade e da qualidade 

da fala em pessoas com deficiência auditiva.  
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Resumen 
La integración de alumnos con discapacidades en  los 

diferentes niveles de educación requiere instrumentos 

que ayuden a diseñar, planificar e impartir los cursos. 

Las Taxonomías de los objetivos educativos para el   

dominio cognitivo de Bloom y otros [1] y su revisión 

por Anderson y otros [2], la del afectivo de Krathwohl y 

otros [3] y la del psicomotor de Simpson [4], 

proporcionan un marco de referencia para organizar la 

formación de alumnos con y sin discapacidades. 

Durante una Tesis Doctoral que analiza entornos  

educativos para alumnos que usan ayudas asistivas se 

utilizaron las taxonomías para analizar algunas tareas 

resultando que su dificultad psicomotora, intelectual y 

afectiva, era mayor para los alumnos discapacitados. 

Este resultado es consistente con los de las 

investigaciones de Nielsen [5], Rogers y Muller [6] y 

Draffan y Rainger [7]. Las  taxonomías ayudan a 

evaluar la complejidad de las tareas para los alumnos 

con discapacidades y a identificar alternativas 

adecuadas a sus necesidades y condicionantes.  

 

1. Taxonomías de los Objetivos Educativos 
Uno de los problemas de la enseñanza es definir las 

tareas para instruir y evaluar lo que aprenden los  

alumnos. Bloom dedicó gran parte de su esfuerzo a 

buscar soluciones para ello. En 1949 lideró un grupo de 

trabajo cuyo objetivo era definir un marco de referencia 

para clasificar los conocimientos, capacidades o 

destrezas que se espera que adquieran los alumnos como 

resultado de realizar un curso, o un programa educativo, 

de cualquier materia. Tras siete años de trabajo Bloom y 

otros [1] publicaron  el primer volumen de los dos que 

describen su propuesta denominado: Taxonomy of 

Educational Objectives: The classification of 

Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. El 

significado del término taxonomía es el de marco de 

referencia para clasificar en categorías, según diversos 

principios, las actividades educativas y los procesos 

intelectuales asociados a la enseñanza y al aprendizaje.  

Krathwohl, Bloom y Masia [3] publicaron unos años 

más tarde el segundo volumen denominado: Taxonomy 

of Educational Objectives: The classification of 

Educational Objectives. Handbook II, The Affective 

Domain que se orienta al desarrollo de las actitudes, 

creencias y valores relacionados con el aprendizaje de 

las materias de estudio.     

Bloom no proporcionó un modelo para la adquisición de 

destrezas físicas siendo Dave [9], Simpson [4] y Harrow 

[10] tres investigadores que realizaron diferentes 

propuestas para la taxonomía del dominio psicomotor. 

Existen similitudes entre ellas pero la de Simpson 

destaca las etapas previas a la acción y resalta la 

importancia de los aspectos emocionales por lo que se 

considera adecuada para organizar la instrucción de los 

alumnos discapacitados en áreas que requieren el 

aprendizaje de movimientos coordinados.   

Cuarenta y cinco años después de la publicación de la 

taxonomía de Bloom, Anderson y Krathwohl [2] 

lideraron un grupo de trabajo formado por 

representantes de la psicología cognitiva y expertos en 

el diseño de programas educativos cuyo objetivo era 

revisar y adaptar a las necesidades de los alumnos y 

profesores del siglo XXI la taxonomía del dominio 

cognitivo de Bloom y otros [1]. El trabajo duró seis 

años publicándose sus resultados en el año 2001 con el 

título A Taxonomy for Learning, Teaching, and 

Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of 

Educational Objectives. En este artículo se describe esta 

versión de la taxonomía del dominio cognitivo.  

Un principio común a esas taxonomías es que el 

aprendizaje se realiza en etapas y por niveles de 

complejidad progresivos. De manera que para poder 

realizar las tareas de un nivel de complejidad dado es 

necesario haber adquirido las capacidades asociadas a 

los niveles anteriores. 

Aunque los autores de las taxonomías para los dominios 

cognitivo, afectivo y psicomotor no pretendieron definir 

un marco de referencia global, todos advierten que 

existen relaciones entre los tres dominios. La 

terminología y los principios que utilizan son 

consistentes lo que facilita utilizarlos conjuntamente. 

Esta ha sido la orientación aplicada en este trabajo.  

 

2. Taxonomía del Dominio Cognitivo  
La revisión de la taxonomía del dominio cognitivo de 

Bloom y otros [1] realizada por Anderson y Krathwohl 

[2] modifica la terminología y la estructura de la versión 

original con objeto de eliminar algunas ambigüedades 

que habían dificultado su utilización. Consideran que 

cualquier objetivo o tarea educativa se expresa mediante 

un verbo y un nombre. Así en el objetivo siguiente: “El 

alumno comparará los distintos tipos de gobiernos 

democráticos”, el verbo “comparar” supone realizar un 
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proceso cognitivo y el nombre, que en este caso sería 

“los tipos de gobiernos democráticos”, determina el tipo 

de conocimiento al que se aplica ese verbo. Basándose 

en ello, Anderson y Krathwohl proponen organizar los 

objetivos y las tareas educativas respecto a dos 

dimensiones: la de los procesos cognitivos y la del 

conocimiento. El conocimiento adquirido en una 

materia concreta resultaría de ambos.    

Las categorías para la dimensión de los procesos 

cognitivos, por orden de complejidad creciente, son:  

1. Recordar: reconocer y recuperar el conocimiento 

relevante desde la memoria a largo plazo.  

2. Entender el significado de los mensajes orales, 

escritos o en forma gráfica.  

3. Aplicar un concepto o un procedimiento para 

realizar algo en una situación determinada  

4. Analizar un material descomponiéndolo en sus 

partes, identificar como se relacionan estas entre sí 

y con la estructura global.   

5. Evaluar algo elaborando juicios sobre ello basados 

en criterios, normas o estándares.  

6. Crear: algo nuevo funcional y coherente a partir de 

otros elementos o partes.  

Las categorías de la dimensión del conocimiento son:   

A. Conocimiento fáctico: de los elementos básicos de 

una disciplina usados por los expertos para 

comunicarse, organizarlos y resolver problemas.  
B. Conocimiento conceptual: de las diferentes 

categorías que constituyen un conocimiento más 

complejo y organizado y de sus interrelaciones. 
C. Conocimiento procedural: de cómo hacer algo ya 

conocido o resolver problemas nuevos. 
D. Conocimiento metacognitivo: consciencia y 

conocimientos sobre la cognición en general y 

sobre las capacidades y el conocimiento propios.  

Anderson y Krathwohl proponen una herramienta para 

definir y revisar los objetivos del dominio cognitivo que 

denominan la Tabla de la Taxonomía cuyos ejes son los 

procesos cognitivos y el conocimiento. Cada objetivo se 

ubicaría en la celda determinada por el proceso 

cognitivo asociado a su verbo y por el tipo de 

conocimiento asociado a su nombre. Retomando el 

ejemplo de objetivo antes indicado, el verbo comparar 

se relaciona con el proceso cognitivo Analizar.  El 

nombre “tipos de gobiernos democráticos”, se asocia al 

Conocimiento conceptual. La Tabla 1, refleja la Tabla 

de la Taxonomía y la ubicación en ella de ese objetivo.  

 

Tabla de la taxonomía  

              Conocimiento 

Procesos  
Cognitivos 

Fáctico   Conceptual Procedural  Metacognitivo 

1.Recordar     

2.Entender     

3.Aplicar      

4.Analizar   X   

5.Evaluar     

6. Crear     

Tabla 1: Tabla de la taxonomía del dominio cognitivo 

3. Taxonomía del Dominio Afectivo  
Numerosas investigaciones y teorías psicopedagógicas, 

indican la influencia de las emociones y del contexto 

sociocultural en el aprendizaje. Sin embargo, 

habitualmente no suelen incluirse objetivos para este 

dominio si exceptuamos algunas referencias a las 

actitudes y motivación de los alumnos. Las razones de 

ello son la ambigüedad de los términos asociados a los 

afectos y emociones, la variedad de sus significados o la 

consideración de que su desarrollo debe realizarse en 

otros ámbitos. Krathwohl, Bloom y Masia [3] indican 

que su  taxonomía se limita al desarrollo de las 

actitudes, motivaciones, valores y creencias de los 

alumnos respecto a la materia de estudio. Advierten que 

el desarrollo de cualquier valor o creencia es un 

continuum que partiendo de las categorías iniciales se 

desarrolla progresivamente a medida que el alumno los 

interioriza, y que este es el criterio determinante para 

definir las categorías de las creencias o valores 

otorgados a la materia.   

Las categorías para el dominio afectivo son:  

1. Recibiendo: estar abierto a la experiencia, 

dispuesto a recibir y controlando la atención sobre 

un evento o fenómeno.  

2. Respondiendo regularmente al estímulo. Ello  

supone consentir en responder y sentirse satisfecho 

3. Valorando: que se evidencia porque el alumno 

manifiesta los valores o creencias que otorga a la 

materia, en las situaciones adecuadas, de forma 

consistente.  

4. Organizando el sistema de valores. Para equilibrar 

los conflictos internos debidos a las interrelaciones 

entre valores diferentes el alumno debe organizar su 

sistema de valores.  

5. Caracterizándose por un valor, que indica que el 

individuo ha interiorizado los valores de tal manera 

que forman parte de sus creencias.  

Krathwohl, Bloom y Masia [3] afirman que existen 

solapamientos, interdependencias y paralelismos entre 

las categorías y objetivos de los dominios afectivo y 

cognitivo. La Tabla 2 resume las interdependencias  

entre las categorías del dominio cognitivo y afectivo. 

 

Dominio cognitivo Dominio afectivo 

1.Reconocer un estímulo y 

recordar los conocimientos 

relacionados con él.  

1.Recibiendo y  atendiendo a 

un estimulo  

2. Entender la información 

transmitida.   

2.Respondiendo al estímulo y 

sintiendo satisfacción en ello.  

3.Aplicar el nuevo 

conocimiento  

3.Valorando el estímulo y 

respondiendo 

voluntariamente.   

4.Analizar y 5.Evaluar el  

nuevo conocimiento.  

4.Organizando el sistema de 

valores   

6.Crear  5.Caracterizando  el 

comportamiento.  
Tabla 2: Relaciones entre categorías cognitivas y afectivas 
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Pero según Krathwohl, Bloom y Masia [3] este no es el 

único tipo de relación existente entre ambos dominios 

ya que también pueden considerarse otras, como por 

ejemplo la definición de objetivos afectivos que apoyen 

los logros cognitivos. La Tabla 3, de Relaciones entre 

categorías afectivas y de procesos cognitivos, facilita 

identificar objetivos afectivos relacionados, de una u 

otra manera, con los cognitivos. Las celdas sombreadas 

corresponden a las categorías cognitivas y afectivas 

interrelacionadas que aparecen en la Tabla 2. En las 

demás celdas se pueden ubicar los objetivos afectivos 

que se estimen adecuados para apoyar la realización de 

los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje 

en cada caso concreto, por ejemplo.   

Aplicando este enfoque al ejemplo de objetivo descrito 

en el párrafo anterior resultaría que la categoría afectiva 

relacionada con la de los procesos cognitivos Analizar 

es Organizando el sistema de valores y creencias, tal 

como indica la tabla 3.  

 

Relaciones entre categorías afectivas y cognitivas 
 Categorías afectivas  (I) 

Procesos 
cognitivos  

1.Recibiendo 2.Respondiendo 3. Valorando   

1.Recordar       

2.Entender    

3.Aplicar    

4 Analizar     

5.Evaluar     

6.Crear    

 

Relaciones entre categorías afectivas y cognitivas 
 Categorías afectivas  (II) 

Procesos 
cognitivos  

4. Organizando  5.Caracterizándose 

1.Recordar      

2.Entender   

3.Aplicar   

4 Analizar  X  

5.Evaluar    

6 Crear   
Tabla 3: Relaciones entre categorías afectivas y de procesos 

cognitivos 

 

Las tablas no deben considerarse como un marco rígido 

sino como ayudas para definir y  revisar los objetivos y 

tareas de un curso.  

 

4. Taxonomía del Dominio Psicomotor 
Para Simpson [4]: Son objetivos para el dominio 

psicomotor aquellos que supongan alguna capacidad o 

conocimiento motor o muscular, alguna manipulación 

de material u objetos o cualquier acción del alumno que 

requiera coordinación neuromuscular. El desarrollo del 

dominio psicomotor requiere cognición y capacidades o 

habilidades motoras así como los componentes 

afectivos necesarios para estar deseoso de actuar.   

Indica que durante la elaboración de su taxonomía no 

siempre estaba claro si un objetivo debía asignarse al 

dominio cognitivo, al afectivo o al psicomotor.  

Las categorías para el dominio psicomotor son:   

1. Percepción, de los objetos, cualidades y relaciones 

que guían el movimiento.   

2. Preparación, mental, física y emocional para 

realizar un movimiento específico.  

3. Respuesta guiada, por el profesor o de manera 

autónoma por el alumno siempre que tenga un 

modelo o criterios para evaluar su ejecución.  

4. Mecanizar, una respuesta hasta convertirla en 

habitual.    

5. Respuesta compleja, consistente en adquirir 

experiencia y destreza en la realización de una 

actividad motora compleja considerando el patrón 

de movimientos que requiere. 

6. Adaptar, que supone que se ha logrado un nivel de 

maestría como para poder adaptar la ejecución de la 

tarea a situaciones cambiantes.  

7. Originar, que consiste en desarrollar nuevas 

formas de realizar los movimientos de la tarea 

propuesta.  

Simpson [4] no describe formalmente las relaciones 

existentes entre las categorías que propone y las de los 

otros dos dominios, limitándose a dar algunas 

indicaciones. Durante la Tesis Doctoral se han recogido 

estas plasmándolas en una tabla, análoga a la presentada 

para el dominio afectivo, cuyo objetivo es ayudar a 

identificar objetivos cognitivos relacionados con el 

desarrollo de las destrezas físicas (o viceversa). La 

Tabla 4 muestra esta tabla de Relación entre categorías 

psicomotoras y de procesos cognitivos, habiéndose 

sombreado las celdas cuyas categorías están 

interrelacionadas.  

 

Relaciones entre categorías psicomotoras y cognitivas 

 Dominio psicomotor  (I) 
Procesos 
cognitivos  

1.Percepción 2 Preparación 3.Respuesta 

guiada  

1.Recordar       

2.Entender    

3.Aplicar    

4 Analizar     

5.Evaluar     

6.Crear    

 

Relaciones entre categorías psicomotoras y cognitivas 
 Dominio psicomotor (II) 

Procesos 
cognitivos  

4.Mecanizar 5.Respuesta 

compleja 

6. Adaptar  7.Originar  

1.Recordar        

2.Entender     

3.Aplicar     

4 Analizar      

5.Evaluar      

6.Crear     
Tabla 4: Relaciones entre categorías psicomotoras y 

cognitivas. 
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Considerando el ejemplo de objetivo antes descrito, para 

“analizar los diferentes tipos de gobierno”, los alumnos 

tienen que consultar información, hacer esquemas, 

tablas comparativas y escribir el documento. Todas esas 

tareas suponen hacer movimientos físicos por lo que 

debe determinarse las categorías a las que pertenecen. 

Así por ejemplo, si se pide a los alumnos que presenten 

algunas tablas comparativas, realizadas en Word, debe 

considerarse la posibilidad de que no todos sepan cómo 

hacerlo por lo que se incluirían algunas tareas para 

enseñárselo. Estas podrían ser las siguientes: el profesor 

explicará las funciones del programa a usar, realizará un 

ejemplo tras lo cual los alumnos deberán hacer algunos 

ejercicios. Para ello, los alumnos no discapacitados 

tienen que imitar los movimientos que ha hecho el 

profesor en el ejemplo, que es una tarea de la categoría 

3.Respuesta guiada del dominio psicomotor. Las 

categorías cognitivas y afectivas correspondientes son 

3.Entender y 3.Respondiendo. Los alumnos que utilizan 

ayudas asistivas no pueden imitar los movimientos del 

profesor. Tienen que buscar una estrategia que les 

resulte factible y les proporcione los resultados que éste 

les ha mostrado. Es decir, tienen que simular lo que 

hace el profesor con una secuencia de movimientos 

diferentes. Según la taxonomía del dominio psicomotor, 

esta tarea pertenece a la categoría 7.Originar y las 

categorías correspondientes de los dominios cognitivo y 

afectivo serían también las de mayor complejidad. 

Puesto que el aprendizaje es gradual y para adquirir una 

habilidad de una categoría dada es necesario que se 

hayan desarrollado las asociadas a las categorías 

previas, sería necesario introducir actividades 

adicionales que les permitieran a estos alumnos 

progresar desde la categoría psicomotora 3 Respuesta 

Guiada hasta la 7.Originar.. 

 

5. Planificación de los objetivos educativos  
Las taxonomías de los objetivos educativos, la tabla de 

la taxonomía y las de relaciones entre las categorías de 

distintos dominios proporcionan un marco de referencia 

para definir y revisar las tareas educativas. Dependiendo 

de la materia y del propósito de cada curso concreto 

deberá ponerse el foco en el dominio cognitivo, en el 

psicomotor o en los dos, considerándose los objetivos 

en los demás dominios como medios para apoyar los 

primarios. Así por ejemplo, si se trata de un curso de 

historia el foco será el dominio cognitivo mientras que 

si se trata de enseñar educación física sería el 

psicomotor y si se tratara de enseñar informática o 

ayudas asistivas debe ponerse el foco en los dominios 

cognitivo y psicomotor, simultáneamente. En este caso, 

podemos ilustrar el papel del desarrollo en cada dominio 

haciendo una analogía con el avance al caminar. De lo 

que avancemos con una pierna dependerá lo que 

avanzaremos con la otra.   

El primer paso es definir los objetivos del curso y las 

tareas de instrucción y aprendizaje. Si la complejidad de 

esas tareas no es similar para los diversos alumnos, 

deberán proponerse actividades adicionales que les 

permitan progresar hasta los niveles de complejidad 

requeridos o bien evaluar la posibilidad de proponer 

versiones alternativas para hacer esas tareas acordes a 

los condicionantes de los diversos alumnos.  

Para definir las tareas en el dominio psicomotor debe 

tenerse en cuenta que la adquisición de las destrezas 

físicas está ligada al desarrollo cognitivo y ambos se 

pueden reforzar incluyendo objetivos afectivos.  

 

6. Conclusiones y Líneas de Investigación 
Futuras 

Las taxonomías son de utilidad para organizar la 

instrucción y el aprendizaje de todos los alumnos. 

Durante este trabajo no se han encontrado referencias 

sobre la utilización conjunta de las taxonomías para los 

dominios cognitivo, afectivo y psicomotor descritas, 

sobre las que existe un amplio consenso acerca de su 

validez y utilidad. Puesto que ello era esencial se 

analizaron los posibles nexos entre ellas proponiendo 

una representación de estos en forma de tablas, que 

facilitan su utilización conjunta y una manera uniforme 

de definir los objetivos en todos los dominios.  

Aunque esta orientación se han utilizado hasta ahora 

para evaluar la complejidad de las tareas requeridas para 

que los alumnos con discapacidades en manos y brazos 

aprendan informática, su utilidad no se limita a este 

ámbito ya que las teorías y principios en los que se 

basan son de aplicación general.  
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Resumo 
Os dispositivos computacionais portáteis - handhelds, 

que se conectam com a Internet sem a necessidade de 

fios, permitindo a total mobilidade dos seus usuários, 

são uma realidade com previsão de uso crescente. O 

objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade do 

handheld do tipo Pocket PC como ferramenta de acesso 

a informação pelo deficiente visual (DV), por meio de 

um levantamento das tecnologias que pudessem ser 

aplicados diretamente, ou com potencial de aplicação 

dependendo de adaptações, como soluções para acesso à 

informação pelos DVs. O tipo de computador portátil 

especificado para a pesquisa foi o Pocket PC, devido a 

sua atual proliferação e por seu sistema (Windows 

Mobile) permitir maior interoperabilidade com 

computadores e dispositivos auxiliares. O método 

utilizado para a pesquisa foi baseado em uma taxonomia 

de dispositivos de acesso à informação voltados para os 

deficientes visuais, baseada nos cinco sentidos do ser 

humano. A taxonomia foi adaptada aos computadores 

portáteis, selecionando somente aquelas classes e tipos 

de dispositivos relevantes aos aspectos e limitações do 

Pocket PC. Houve a necessidade da criação de uma 

nova classe de dispositivos, referente àqueles que se 

encaixavam em mais de uma classe, que foram 

considerados mistos ou multi-classes. Foram 

selecionadas vinte e cinco tecnologias dentre 

ampliadores de tela, lentes, sintetizadores de voz, livros 

falados, terminal em acesso braille, leitores de tela e 

reconhecedores de voz que são perfeitamente aplicáveis 

para viabilizar o acesso à informação pelos DV. 

 

1. Introdução 
Uma tecnologia que se encontra difundida, e em alto 

nível de desenvolvimento, é a dos Computadores 

Móveis ou Portáteis, também chamados genericamente 

de Handhelds. São dispositivos que possuem tamanho 

reduzido (menores que os computadores laptops) e que, 

devido a uma atual convergência de tecnologias, estão 

sendo integrados a celulares e câmeras digitais.  

A proliferação desses dispositivos está fazendo com que 

se tornem cada vez mais populares e os deficientes 

visuais (DVs) não podem ficar excluídos desse 

contexto. 

São muitos os problemas identificados para o uso dos 

computadores portáteis pelos DVs. Assim como os 

computadores de mesa (desktop), os handhelds 

transmitem, principalmente, informação visual, 

dificultando os DV de interagirem com o sistema. O 

acesso ao dispositivo é feito por meio de botões com 

tamanho reduzido e uma tela sensível ao toque 

(touchscreen), projetados para o acesso de usuários 

videntes. 

Apesar dos problemas identificados, muitas soluções 

que foram adotadas para o acesso dos DVs aos 

computadores de mesa, são aplicáveis aos computadores 

portáteis. 

Conforme apresentado por Carvalho (1994, p. 75): 

"Cada passo da evolução dos computadores gerou um 

conjunto de problemas para os deficientes visuais que 

resultou em desafios que acabaram sendo vencidos 

pelos mesmos com o auxílio da tecnologia”. 

 

2. Objetivo 
O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade do 

handheld do tipo Pocket PC como ferramenta de acesso 

a informação, pelo deficiente visual. 

  

3. Método 
O tipo de handheld especificado para o estudo foi o 

Pocket PC, devido a sua atual proliferação e por seu 

sistema (Windows Mobile) permitir maior 

interoperabilidade com outros dispositivos e 

computadores. 

O método utilizado para o trabalho, iniciou-se por uma 

pesquisa que consistiu de um levantamento das 

tecnologias e dos dispositivos que pudessem ser 

aplicados diretamente, ou com potencial de aplicação, 

dependendo de adaptações, como soluções para acesso 

dos DVs à informação apresentada em Pocket PC. 

As tecnologias selecionadas foram classificadas tendo 

como referência a taxonomia, apresentada em Carvalho 

(2001, p.97) e Carvalho (2003), de dispositivos de 

acesso à informação voltados para o DV, baseada nos 

cinco sentidos do ser humano, focando, neste caso, o 

acesso a computadores portáteis. 

Conforme afirma Carvalho (2003, p.1) Existem várias 

maneiras de apresentação dos dispositivos de acesso à 

informação voltados para o DV encontradas na 

literatura. Não existe uma taxonomia amplamente 

utilizada para apresentação de tais dispositivos. Pode-se 

citar, como exemplo entre tantas, as propostas por 

Carvalho (1995), por Cerqueira e Ferreira (2000) e por 

Nabais et al (2000). As propostas de taxonomia que têm 

sido apresentadas não são satisfatórias para abranger 

todos os principais tipos de dispositivos. Propõe-se, 
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então, uma taxonomia baseada nos sentidos utilizados 

pelos DVs para compensarem a sua perda de visão: a 

audição, o tato, o olfato e o paladar. Além destes 

sentidos, o da visão deverá ser incluído, contemplando a 

visão residual dos usuários com visão subnormal. Como 

todas as formas de informação têm que ser percebidas 

por, pelo menos, um destes cinco sentidos, acredita-se 

que uma taxonomia baseada neles consiga abranger 

todos os tipos de dispositivos que se proponham a 

acessá-las. Alguns dispositivos operam como interfaces 

entre um dispositivo de acesso à informação e uma 

fonte ou receptora da mesma, intermediando uma 

transformação da informação, antes que possa ser 

interpretada pelo usuário da informação. Tais 

dispositivos também devem ser apresentados, portanto, 

propõe-se a criação de uma sexta classe denominada por 

dispositivos transcritores. 

A taxonomia foi adaptada aos handhelds, selecionando 

somente aquelas classes e tipos de dispositivos 

relevantes aos aspectos e limitações dos computadores 

portáteis. Houve a necessidade da criação de uma nova 

classe de dispositivos, referente àqueles que se 

encaixavam em mais de uma classe, que serão 

considerados mistos ou multi-classe. 

 

4. Resultados 
São apresentados, a seguir, os resultados da pesquisa. 

Foram encontradas vinte e seis tecnologias dentre 

hardware e softwares, que são perfeitamente aplicáveis 

para os Pocket PC.  São indicados, conforme a 

taxonomia anteriormente citada: as classes de 

dispositivos, as subclasses e os dispositivos 

propriamente ditos. Foi feita uma conversão de valores 

de mercado dos equipamentos nas diferentes moedas 

para  o valor da moeda norte-americana US$, para que 

se tenha uma noção do custo de tais tecnologias. Alguns 

fabricantes não informaram o preço do seu produto, 

devido ao fato de que estes somente trabalham com 

vendas em grande escala para pessoas jurídicas. 

O formato de apresentação de cada dispositivo segue o 

padrão: 

• Nome do dispositivo (Fornecedor).  

Características principais.  

Preço. 

(URL da principal fonte de informação). 

 
Dispositivos geradores de informação visual 
ampliada (usuários com visão subnormal) 
São dispositivos cujo objetivo é gerar informação que 

possa ser entendida através da percepção visual residual 

dos usuários deficientes visuais por meio de ampliações. 
 

Ampliadores de tela de computador (handheld): 

São dispositivos utilizados para acessar a informação 

disponível na tela dos handhelds, de forma visual 

ampliada. 

• WinMobile Lens (Adisasta Software).  

Software permite, através do acionamento de um botão 

pré-definido, ampliar qualquer parte da tela dispositivo 

móvel durante qualquer aplicação em tempo real. 

Compatível com qualquer aplicativo. 

Preço: US$12,00 
(http://www.adisasta.com/WinMobileLens.html); 

• eVB Magnification Lens for your Pocket PC using 

Windows CE API (DEVBUZZ.COM). 

Código fonte aberto (Open Source) em linguagem eVB 

(Embedded Visual Basic), que compilado gera um 

aplicativo ampliador de tela para Pocket PC. Código 

encontrado em um tutorial on-line na Internet. 

Preço: Sem custo, código aberto. 
(http://www.devbuzz.com/content/zinc_evb_magnificati

on_lens_pg1.asp). 

 

Sistemas de circuito fechado de televisão (CCTV): 

São dispositivos que aumentam os ortótipos de leitura e 

escrita, podendo variar o contraste. Existem vários 

modelos que poderiam ser aplicados ao uso do 

computador portátil, mas sua robustez e dependência de 

dispositivos adicionais, tirariam a mobilidade e a 

liberdade proporcionadas pelo dispositivo. 

 
Lentes: 

São lentes ou sistemas de lentes utilizados para ampliar 

textos, imagens, ou objetos. 

• Magnifico PDA Screen Magnifier 

(Officeonthegogo, Inc.). 

Lente acoplável ao handheld (Pocket PC, Palm), que 

amplia, dependendo do modelo do produto, em até 

quatro vezes o tamanho da tela. 

Preço: Modelos variam de US$14,99 a US$49,99 
(http://www.officeonthegogo.com/cgi-

local/SoftCart.15.exe/online-

store/scstore/accessories_products.html?E+scstore). 

 
Dispositivos geradores de informação auditiva 
(usuários cegos ou com visão subnormal) 
São dispositivos cujo objetivo é gerar informação que 

possa ser entendida por meio da percepção auditiva do 

usuário DV. Adaptando-se a taxonomia adotada, para os 

handhelds, fica-se com: sintetizadores de voz e um tipo 

adicional: Áudio Digitalizado. 
 

Sintetizadores de voz: 

Softwares que, sintetizam a voz humana, podendo, 

através de um leitor de tela, ler o conteúdo presente na 

tela do computador. Serão listados aqueles 

sintetizadores que podem ser adaptáveis aos Pocket PC 

através de algum leitor de tela que o suporte. 

• Loquendo Embedded TTS (Loquendo). 

Sintetizador de voz disponível em português e mais 
dezessete línguas, trinta e seis tipos de voz masculinas e 

femininas.  

Preço: Não informado. 

(http://www.loquendo.com/en/technology/tts_embedded

.htm); 

• RealSpeak Solo (Scansoft). 

Sintetizador de voz onde o usuário pode escolher dentre 

trinta tipos de voz diferentes e vinte e três línguas. 
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Preço: Não informado. 
(http://www.scansoft.com/speechworks/realspeak/solo/)

; 

• SinoVoice TTS (SinoVoice – China). 

Sintetizador de voz disponível em cinco línguas: chinês, 

inglês, coreano, japonês e português.  
Preço: Não informado. 

(http://www.sinovoice.com.cn/e-index.asp); 

• SVOX Mobile (SVOX AG). 

Sintetizador de voz disponível em francês, alemão, 

italiano e inglês. Aplicação mais voltada para celulares 

(smart phones).  
Preço: Não informado. 
(http://www.svox.com/site/pro448697/svo392819/svo35

8745754.asp?osLang=1); 

• DECtalk (Fonix Corporation). 

Sintetizador de voz disponível em nove tipos de voz 

(quatro masculinas, quatro femininas e uma infantil) e 

em seis línguas: inglês (americano e britânico), 

castelhano, espanhol, francês e alemão. 

Preço: Não informado.  
(http://www.fonix.com/page.cfm?name=espeech_dectal

k). 

 

Áudio digitalizado, Livros falados: 

• FSReader (Freedom Scientific). 

Software que trabalha em conjunto com um leitor de 

tela JAWS da Freedom Scientific e oferece navegação 

completa de livros eletrônicos DAISY 2.0 e DAISY 3.0. 

O deficiente visual pode navegar pelo livro eletrônico 

pelo índice, capítulos ou então folheando paginas, e 

ainda pode até acelerar o narrador do livro. Ele também 

pode mudar do áudio gravado para o sintetizador de 

voz, ou então fazer a leitura através de uma das linhas 

Braille da Freedom Scientific.   

Preço: US$79,95 
(http://www.freedomscientific.com/fs_news/PressRoom

/en/2004/2004_06_30-2.asp). 

 

Dispositivos geradores de informação tátil (usuários 
cegos ou com visão subnormal) 
São dispositivos cujo objetivo é gerar informação que 

possa ser entendida através da percepção tátil do usuário 

deficiente visual. Adaptando-se a taxonomia adotada, 

para os handhelds, fica-se somente com: Terminal de 

acesso em braille para computadores (handhelds). 

 

Terminal de acesso em braille para computadores 

(handhelds):  

O dispositivo consiste de uma linha formada por vinte a 

quarenta células braille, cada uma representando um 

caractere braille, com seis solenóides por célula (cada 

solenóide representando um ponto de código). Através 

de um leitor de tela, ativa-se os solenóides do terminal, 

formando palavras e frases no formato braille em auto-

relevo, podendo ser interpretado pelo usuário DV 

através do tato. 

• PAC Mate Portable Braille Display (Freedom 

Scientific - EUA). 

Terminal de acesso braille para o Pocket PC PAC Mate. 

Disponível em modelos com vinte ou quarenta células. 

Pode também ser usado como linha braille em 

computadores desktop e laptop. 

Preço: Modelos variam de US$1.400,00 a US$1.650,00 
(http://www.freedomscientific.com/fs_products/PACma

te_40info.asp); 

 
Dispositivos geradores de informação olfativa 
Pesquisas nesta área têm sido desenvolvidas 

(particularmente pela empresa norte americana Trisenx), 

porém, nada de prático é apresentado que possa ser aqui 

classificado. 

 

Dispositivos geradores de informação gustativa  
Idem à classe anterior. 

 
Dispositivos transcritores (usuários cegos ou com 
visão subnormal) 
Fazem uma transformação intermediária da informação, 

antes que a mesma possa ser interpretada, pelo usuário 

da informação. Adaptando-se a taxonomia adotada, para 

os handhelds, fica-se somente com: Leitores de tela de 

computador e reconhecedores de voz. 

 

Leitores de tela: 

São softwares que acessam textos exibidos na tela ou 

armazenados no computador e os enviam aos 

sintetizadores de voz. 

• PocketVOICE (Voice Systems – Itália). 

Software leitor de tela com sintetizador de voz 

Loquendo Embedded TTS, que oferece aos deficientes 

visuais a possibilidade de gerenciar praticamente todas 

as funções do Pocket PC. Ele pode enviar e receber e-

mails, escrever textos, ouvir músicas em formato MP3, 

gravar mensagens de voz, etc. 

Preço: US$ 657,90 
(http://www.italianuova.com/produtos.htm); 

• PocketSpeech Sayso (Elan Speech, atual Acapela). 

O software possui leitor de tela e sintetizador de voz 

próprio, disponível em cinco línguas naturais (inglês, 

francês, alemão, italiano e espanhol), que auxilia o 

deficiente visual no acesso do seu Pocket PC. 

Preço: Não informado. 
(http://www.elanspeech.com/); 

• Mobile Speak Pocket(Code Factory, S.L). 

O software possui leitor de tela, que permite que o 

usuário deficiente visual acesse todas as funcionalidades 

do seu Pocket PC. No momento da compra, o usuário 

pode escolher o qual sintetizador de voz ele deseja 

utilizar dentre alguns dos disponíveis no mercado 

(Fonix, Loquendo, SVOX, Acapela, Sakrament e 

Sinovoice). 

Preço: Não informado. 

(http://www.codefactory.es/mobile_speak_pocket/mspe

ak_pocket.htm); 

• iSpeak (Fonix Corporation). 

O software converte qualquer tipo de texto, como e-

mail, notícias e livros digitais, em formato audível 
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através de um sintetizador de voz próprio. (Observação: 

Não é totalmente voltado para um deficiente visual, mas 

com adaptações, pode ser utilizado pelo mesmo). 

Preço: US$29,95 

(http://www.fonix.com/). 

 
Reconhecedores de voz: 

Softwares que permitem a substituição do teclado de um 

computador, para a introdução de dados ou ações, por 

comandos de voz. 
 

• Voice Command (Microsoft Corporation). 

Por meio de comandos de voz, o software auxilia a 

procurar contatos, fazer chamadas telefônicas, obter 

informações do calendário, tocar musicas e executar 

programas.  

Preço: US$29,95 

(http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/

voicecommand/default.mspx); 

• Dragon PDsay (ScanSoft). 

Por meio de comandos de voz, o software permite uma 

interação com todas as ferramentas de controle de 

informação pessoal e ainda faz conversão de texto 

digitais em linguagem falada.  
Preço: Não informado. 
(http://www.scansoft.com/); 

• Via Voice Mobility Suite (IBM). 

Por meio de comandos de voz, o software permite uma 

interação com todas as ferramentas de controle de 

informação, como e-mail, compromissos e acessar 

contatos.  

Preço: US$55,95 

(http://www-

306.ibm.com/software/voice/viavoice/ipaq/mobility_sui

te/index.shtml); 

• VoiceCentral (Fonix Corporation). 

Por meio de comandos de voz, o software permite uma 

interação com todas as ferramentas de controle de 

informação, como e-mail, compromissos e acessar 

contatos.  

Preço: US$29,95 

(http://www.fonix.com/); 

• Loquendo Embedded ASR (Loquendo). 

Software reconhecedor de voz compatível para as 

línguas: italiano, espanhol e castelhano (chileno e 

argentino), francês, alemão, português (brasileiro), 

inglês (americano e britânico), grego, sueco, catalão e 

holandês.  

Preço: Não informado 

(http://www.loquendo.com/en/technology/asr_embedde

d.htm). 

 

Dispositivos mistos (multi-classe): 

• Acapela Mobility (Acapela Group – Europa). 

Software que reúne três ferramentas: leitor de tela, 

sintetizador e reconhecedor de voz. O sintetizador de 

voz é disponível em vinte e duas línguas (incluindo 

português brasileiro) e o reconhecedor de voz em nove 

línguas. Dispositivo é gerador de informação auditiva 

(sintetizador de voz) e transcritor (leitor de tela). 

Preço: US$ 

(http://www.acapela-

group.com/products/datasheets/acapela_mobility_engl.p

df); 

• Sakrament TTS Engine PDA Edition (Sakrament 

Ltd. – Rússia). 

Leitor de tela e sintetizador de voz disponível em duas 

línguas: russo, com três vozes masculinas e duas 

femininas; e em inglês, com uma voz masculina e uma 

feminina. A empresa afirma que produz sintetizadores 

de voz individuais para clientes que desejam 

exclusividade. Dispositivo é gerador de informação 

auditiva (sintetizador de voz) e transcritor (leitor de 

tela).  

Preço: US$29,95 

(http://www.sakrament-speech.com/products/tts/pda/); 

• PAC Mate (Freedom Scientific – EUA). 

Pocket PC totalmente voltado para o deficiente visual. 

Possui de fábrica um leitor de tela JAWS e sintetizador 

de voz Eloquence. Dependendo do modelo, pode 

possuir teclado, mouse em forma de estrela para seleção 

de objetos, também há modelos em que o dispositivo 

pode possuir uma linha braille e um assistente pessoal 

de localização por satélite. Dispositivo é gerador de 

informação tátil (terminal de acesso em braille para 

computadores handhelds), gerador de informação 

auditiva (sintetizador de voz) e transcritor (leitor de 

tela). 

Preço: Modelos variam de US$1.995,00 a US$6.670,00 

(http://www.freedomscientific.com/fs_products/PACma

te2.asp); 

• Maestro (Hewlett-Packard e VisuAide – EUA). 

Handheld Pocket PC acessível voltado para o deficiente 

visual. Possui leitor de tela e sintetizador de voz 

próprio; um teclado multifuncional acoplado sobre a 

tela sensível ao toque que permite uma utilização 

melhor do dispositivo. Alguns opcionais são: conexão 

sem fio a periféricos adicionais como teclado Braille ou 

Qwerty e softwares de auxilio como Trekker GPS 

System e Victor Reader (DAISY Player). Dispositivo é 

gerador de informação auditiva (sintetizador de voz) e 

transcritor (leitor de tela). 

Preço: US$1.195,00 

(http://www.visuaide.com/maestro_en.html?CDN=0); 

• EasyLink (Optelec USA, Inc). 

Ipaq Pocket PC com tecnologia bluetooth que interage 

com um teclado Braille, somado a um leitor de tela, faz 

com que todas suas funções do sejam facilmente 

operadas. Permite também uma melhor sincronização 

com um computador desktop ou laptop. Dispositivo é 

gerador de informação auditiva (sintetizador de voz) e 

transcritor (leitor de tela). 

Preço: Não informado. 

(http://www.optelec.com/blind_and_braille/easylink/ind

ex.php); 

• Trekker (VisuAide). 
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Software que usa de GPS (Sistema de Posicionamento 

Global) e mapas digitais para ajudar deficientes visuais 

a se locomover em áreas urbanas e rurais. O produto 

possui como funcionalidades: Detecção em tempo real 

de intersecções e pontos de interesse; Consulta de 

mapas em tempo real ou não; Planejamento de rotas e 

gravação; Criação de pontos de interesse; Acesso a 

estado e informações do GPS. Obs.: Necessita de um 

localizador GPS para Pocket PC. Dispositivo é gerador 

de informação auditiva (sintetizador de voz) e 

transcritor (leitor de tela e reconhecedor de voz). 

Preço: US$1.500,00 

(http://www.visuaide.com/gpssol.html) 

 

5. Conclusão 
O resultado desta pesquisa demonstra que há um 

significativo desenvolvimento de tecnologia adaptativa 

em direção ao desenvolvimento tecnológico na área de 

dispositivos computacionais portáteis, do tipo Pocket 

PC. 

Existem tecnologias que podem ser direta ou 

indiretamente adaptadas aos computadores portáteis do 

tipo Pocket PC, que permitem o acesso pelos deficientes 

visuais, contribuindo para acessibilidade à informação e 

conseqüentemente para a inclusão digital, no que se 

refere ao aspecto tecnológico, porém, no que se refere 

ao aspecto da viabilidade de custo, tal tecnologia ainda é 

restritiva para os padrões brasileiros. 

Com o desenvolvimento tecnológico na área de acesso à 

informação, que tem permitido que dispositivos como 

os apresentados tenham um decréscimo nos seus custos 

e um acréscimo na qualidade e na diversidade, espera-se 

que mais usuários, independentemente de suas 

restrições físicas e sociais, possam ser incluídos na 

sociedade da informação.  

A pesquisa serviu para fortalecer a proposta da 

taxonomia adotada, apresentada em Carvalho (2001) e 

Carvalho (2003), com pequenas adaptações, mostrou-se 

adequada às necessidades da pesquisa. 

Este trabalho não esgota a amplitude do tema e seus 

autores agradecem contribuições que venham ampliar a 

diversidade de dispositivos aqui apresentados e 

aprimorar a taxonomia adotada. 
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Resumo 
O presente artigo trata da importância de se ter um 

conjunto de componentes dispostos em forma de 

Toolkit, visando equiparar as técnicas de 

desenvolvimentos de software adaptativos às existentes 

para criação de softwares convencionais. Através do 

Toolkit Tupi é possível gerar um protótipo funcional de 

aplicativo típico de acessibilidade em apenas um dia de 

trabalho.  

 

1. Desenvolvimento de Sistemas 
Adaptativos e Conveniência do Uso de 

Toolkits 
A qualidade de um certo software, segundo [1], pode ser 

vista como um conjunto de características que devem 

ser atingidas em um determinado grau para que o 

produto atenda às necessidades de seus usuários. Do 

reconhecimento dos problemas a serem solucionados, 

até a concepção dos recursos computacionais que serão 

utilizados, seja em relação à criação de um software ou 

à criação de um conjunto de ferramentas 

computacionais, é preciso tomar muitas precauções para 

não se afastar dos requisitos do projeto, não esquecendo 

também que estes podem mudar com o tempo. 

O conhecimento pleno dessas necessidades, 

fundamental para a geração de soluções adequadas, 

sempre foi o grande desafio dos Analistas de Sistemas, e 

para os quais um grande número de técnicas foi 

desenvolvido, incluindo metodologias de especificação, 

ferramentas automatizadas (CASE) e em especial as 

técnicas de prototipagem rápida, com o uso de Toolkits. 

A tese de mestrado [2] nos mostra a principal 

conveniência de se dispor de um Toolkit para 

desenvolvimento de aplicações adaptativas: permitir 

realizar experimentos com facilidade para ajuste das 

particularidades que diferenciam os usuários de sistemas 

convencionais de software e dos sistemas de 

acessibilidade (adaptativos). 

A implementação de sistemas convencionais faz uso de 

uma cultura e técnicas bem estabelecidas no que se 

refere à sua definição, implementação, validação e 

suporte.   Isso de certa forma também ocorre na 

produção de sistemas de acessibilidade, pois as técnicas 

básicas de engenharia de software são as mesmas.  Os 

sistemas adaptativos, entretanto, requerem uma forte 

interação com software básico muito complexo e a 

necessidade de envolvimento intenso não só com os 

usuários deficientes, mas também seus familiares e 

profissionais que lidam com eles.  Essas pessoas 

dificilmente conseguem ajudar na criação da solução se 

não forem apresentados a materializações mínimas do 

sistema que se está criando. 

 

2. Desenvolvimento de Software 
Adaptativo Através de Prototipagem 

Segundo [3], uma das práticas comuns mais eficazes e 

que conduz à melhor compreensão do problema utiliza 

algum tipo de prototipagem, envolvendo uma geração 

rápida de uma solução preliminar, com uma possível 

interação com o usuário durante a criação e os testes do 

protótipo.  Na geração do protótipo rápido, o uso de 

componentes prontos pode ser de muita utilidade, 

economizando tempo de desenvolvimento com 

manutenção da qualidade e robustez.  O uso de 

componentes prontos permite também que o produto 

gerado faça uso de itens de conhecimento tecnológico 

que transcendem a habilidade e vivência do 

desenvolvedor. 

Isso é especialmente importante no caso de sistemas 

adaptativos, onde o nível de detalhe da implementação e 

a complexidade de interação com o sistema operacional 

e com os dispositivos são imensos. 

Segundo [2], o uso de um Toolkit, está sempre ligado à 

adoção de uma das seguintes técnicas de projeto: 

• Prototipagem Evolutiva; 

• Uso de técnicas para Desenvolvimento Rápido 

de Aplicações (RAD); 

• Desenvolvimento Baseado em Componentes 

(DBC), e/ou Orientado a Componentes. 

Estas técnicas não são mutuamente excludentes, e é 

comum a utilização das três dentro de um mesmo 

projeto. 

Do reconhecimento dos problemas que serão 

solucionados até a concepção dos recursos 

computacionais que serão utilizados, em particular o 

Toolkit, o projeto do software passa por diferentes 

fases: 

Fase de análise de requisitos: Esta é a fase de 

levantamento e entendimento dos problemas a serem 

solucionados.   Esta etapa se inicia com o conhecimento 

inicial do problema a solucionar pela equipe de 
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desenvolvimento, e se prolonga até a implementação do 

software. 

A análise de requisitos envolve todas as pessoas 

interessadas na solução do problema, o que significa 

que na implementação de sistemas adaptativos, 

envolverá paciente, médicos, terapeutas, família, etc. O 

início do processo, ou fase de levantamento dos dados 

que envolvem os problemas alvos, chamado por 

diferentes autores ([1] , [5]) como análise de domínio, é 

o processo de identificação, análise, e especificação de 

características comuns e relevantes em um domínio de 

sistemas.   A partir deste levantamento é que se tem a 

idéia da abrangência ou domínio de cada objeto que  

será criado  para solucionar  o problema.   

Verificação dos requisitos através do uso de 
componentes: Esta fase é marcada pela utilização de 

recursos elucidativos para a apresentação dos 

componentes ou software criados, visando certificar-se 

da adequação da solução e de demonstrar o atendimento 

dos requisitos levantados na fase anterior.  As soluções 

são materializadas em protótipos que são apresentados 

para uma parcela das pessoas envolvidas na análise dos 

requisitos. 

Fase de implementação: O desenvolvimento do 

software, poderá fazer uso da técnica de implementação 

RAD (Rapid Application Development), quando os 

componentes adequados estiverem disponíveis ou forem 

facilmente modificados.  Quando não estiverem 

disponíveis, o processo de desenvolvimento de sistemas 

adaptativos sempre envolverá uma árdua tarefa de 

programação de software não convencional. 

Uso das técnicas FAST e SQFD durante a análise: 
A técnica FAST (Facilitated Application Specification 

Techniques)[4], pode ser usada durante a análise de 

domínio, e se estender até a análise de requisitos dos 

componentes.  É uma técnica de comunicação aplicada 

a partir das seguintes etapas: 

Etapa 1: Criação de uma equipe formada por 

representantes do cliente e pelo grupo de  

desenvolvimento; 

Etapa 2: Focar os objetivos da equipe, que consiste em 

identificar o problema, negociar diferentes e especificar 

um conjunto preliminar de requisitos.  O trabalho é feito 

com base na produção de listas “consensuais”; 

Etapa 3: Baseado na produção de listas “consensuais” 

de 

• Objetos que o software irá manusear, que 

fazem parte do ambiente que rodeia o sistema, 

e dos objetos que serão usados pelo sistema 

para executar as suas funções; 

• Serviços que o software irá suportar, como 

processos ou funções de interações com os 

objetos; 

• Restrições que o software irá respeitar, como 

custo, tamanho, regras de negócios e outros; 

• Critérios de desempenho, como por exemplo, 

tempo de espera nas execuções dos processos 

pelo software, e outros que sejam relevantes. 

A aplicação de SQFD, ou simplesmente QFD, no 

processo de desenvolvimento de software tem sido 

proposta como um meio de formalizar a coleção e 

transformação das necessidades dos clientes dentro 

de um conjunto de especificações técnicas do 

sistema.  O QFD dispõe de um método formal para 

ligar os principais requisitos dos clientes às 

especificações técnicas, através de uma forma 

objetiva e coerente.  O grande foco da metodologia, 

conforme Barnnet e Raja (1995) apud [6], é habilitar 

a equipe de desenvolvimento a avaliar suas técnicas 

de engenharia com base  na quantificação das  

prioridades dos clientes e na representação da 

correlação entre  os requisitos.  

De acordo com Haag (1996) apud [6], a abordagem 

de aplicação SQFD, enfatiza que a qualidade de 

software deve ser iniciada a partir da fase de 

especificação de requisitos, de forma a ouvir as 

necessidades dos clientes para traduzi-las em 

características técnicas do produto.  Essa abordagem 

está relacionada ao desenvolvimento de software 

centrado no usuário, onde a participação dos 

utilizadores do sistema é um fator imprescindível 

para se determinar a usabilidade do  sistema. 

 

3. O Toolkit Tupi 
O Tupi é um conjunto de componentes de software 

compatível com o desenvolvimento de sistemas na 

linguagem Delphi, criado para facilitar a construção de 

sistemas de acessibilidade.  O conjunto de componentes 

foi definido de forma a tornar quase trivial a 

implementação da maior parte das funcionalidades dos 

software adaptativos existentes no mercado. 

 

Após sua instalação, os componentes do Tupi passam a 

integrar a barra de componentes do mesmo modo que 

um componente nativo do Delphi.   Isso permite uma 

interação muito simples do desenvolvedor com os 

componentes, não alterando o seu modo tradicional de 

programar/operar o ambiente (Figura 1). 

 

 
Fig. 1. Componentes Tupi integrados ao ambiente Delphi. 

 

Para a utilização de um componente utiliza-se o mesmo 

procedimento empregado com os componentes já 

existentes no Delphi: arrastá-lo da barra de ferramentas 

e colá-lo num formulário.  Alguns componentes, de 

características tipicamente não visuais podem ser 

também colados em Data Modules ou componentes 

similares.  A parametrização dos componentes do TUPI 

é feita do mesmo modo que se parametriza os 

componentes do Delphi: através do Object Inspector do 

Delphi é possível criar aplicações distintas e 

direcionadas, fazendo o uso indiscriminado da 

parametrização dos componentes TUPI.   Todos os 

CO-290



componentes são objetos comuns (classes de Delphi 

derivados geralmente de TComponent), e desta forma é 

possível também sua criação, ativação e destruição em 

tempo real por programa, independente do uso da 

interface visual. 

Os principais componentes do TUPI e os seus ícones 

identificadores na paleta de componentes Delphi são: 

 MOUSEVIRT - Este componente é responsável 

pela movimentação do cursor e pela maioria das funções 

desempenhadas por um mouse normal. Além das opções 

de configurações, o MOUSEVIRT permite ao usuário 

um controle total das ações do cursor como os 

deslocamentos laterais, deslocamentos para cima, para 

baixo e clique.  A movimentação do cursor de mouse 

automatizado pode ser associada a diversas balísticas 

(movimento constante, acelerado, histerese, etc). 

  MENUVARRE - Este componente tem como 

principal utilidade a seleção a partir de um menu de 

opções em que as opções são selecionadas 

automaticamente de forma seqüencial.  Através de um 

INPUT, quando a opção desejada é atingida, o sistema 

executa a função associada a cada opção. 

 MOUSEPULA - Este componente posiciona 

automaticamente o cursor em pontos da tela 

predeterminados, de forma cíclica.  Um input causa a 

simulação de um click no lugar.    É muito útil para 

selecionar pontos específicos da tela (como botões, 

menus estáticos, ícones, etc). 

 MOUSETEC – Este componente automatiza o 

uso de teclas especiais, que passam a ser utilizadas de 

forma global e independente das aplicações.  Um uso 

típico é associar ao teclado numérico funções de 

acessibilidade ou de movimentação do cursor. 

 TECLAVIRT – Este componente é o teclado 

virtual do TUPI.  As funcionalidades usuais de um 

teclado estão implementadas. O processo de teclagem 

pode ser feito por seleção direta (posicionando o 

MOUSEVIRT sobre a tecla e clicando) ou pelo 

processo de varredura.  Este componente é altamente 

parametrizável e permite ao desenvolvedor gerar uma 

grande quantidade de aplicações distintas.  

 

4.  O Aplicativo ACESSO TUPI 

Este aplicativo foi concebido para prover a 

acessibilidade de portadores de deficiências motoras 

graves, que possam emitir algum tipo de ruído bucal 

como: (estalos, “humm”, “tsss” e outros sons).  Estes 

ruídos são captados por um microfone e potencializados 

pelo ACESSO TUPI, para que ocorra uma manipulação 

do cursor do mouse, de forma a realizar todo e qualquer 

evento do tipo clique (clique, clique duplo, 

deslocamentos do cursor e etc). 

O uso do ACESSO TUPI é precedido pela configuração 

do acionamento, onde informamos o volume do 

microfone e a velocidade da varredura em 

milissegundos. Esta configuração é imprescindível para 

possibilitar o uso do aplicativo pelo deficiente motor, de 

acordo com altura mínima do ruído sonoro que o 

mesmo consegue emitir sem desconforto. Este ruído é 

captado pelo microfone e ajustado numa escala de 

sensibilidade que vai de 30 a 250 db. 

Ao ser acionado, o ACESSO TUPI carrega na tela a sua 

chamada inicial e posteriormente um menu de opções, 

totalmente parametrizável de acordo com as 

potencialidades do usuário. Podemos configurá-lo para 

obter uma resposta padronizada, onde a velocidade e a 

funcionalidade do aplicativo são personalizadas para 

atender a um usuário especifico e as mutações de seu 

quadro clínico. A figura 2 apresenta a tela do menu de 

controle das principais funções do mouse virtual 

utilizados no ACESSO TUPI.  

 

 
Fig. 2. Tela de controle do mouse. 

 
A função “Digita” faz acionar o componente teclado 

virtual da biblioteca TUPI. Cada tecla virtual 

“pressionada” (na verdade selecionada no processo de 

varredura) é transmitida ao sistema básico de entrada e 

saída do sistema operacional, sendo enviada ao 

aplicativo que está no topo da lista de janelas do 

Windows. 

Uma outra opção de acionamento do módulo controle 

de mouse é dada por “Mais opções” (Figura 3), onde 

estão presentes as configurações que visam facilitar a 

navegabilidade do usuário na Internet, com rolamento 

da barra de rolagem a partir das opções “Desce Página”, 

“Sobe Página”, “Guias da Janela”, “Fecha janela” e 

“Volta ao Mouse”.  Neste item “Mais opções” foram 

utilizados os componentes MicInput, MouseVirt, 

MenuVarre, TeclaVirt e MousePula. 

O desenvolvimento deste aplicativo com o Toolkit Tupi 

consumiu cerca de quatro a cinco horas de trabalho de 

um programador experiente, o que nos permite afirmar 

que o esforço computacional por parte dos 

desenvolvedores foi mínimo, dado a relativa 

complexidade do produto desenvolvido. 

Neste desenvolvimento o que foi utilizado foi a 

experiência prévia do desenvolvedor em sistemas 

similares, o que relativiza a validade desta 

contabilização de tempo de desenvolvimento, cuja 

análise de requisitos foi mínima. 
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O Tupi entretanto facilita uma interação do 

desenvolvedor com os usuários para definir as 

características da acessibilidade e sua interação, 

permitindo tornar este tipo de desenvolvimento o mais 

próximo do que é praticado na concepção de Software 

para pessoas sem necessidades especiais.  Como 

exemplo, a figura 3 mostra a simplicidade de interação 

do desenvolvimento de um menu, que poderia ter sido 

construído em conjunto com os familiares ou terapeutas. 

 

 
Fig. 3. O Menu de opções, durante o processo de 

desenvolvimento, idêntico ao componente nativo de “popup 

menu” do Delphi. 

 

5. Conclusões 
Aplicou-se no desenvolvimento do Toolkit Tupi a 

técnica do QFD, a partir da confecção de quadros, 

que chamamos aqui de matrizes de funcionalidades 

(capítulo 2).  A análise da matriz de funcionalidade 

dos componentes do TUPI foi de fundamental 

importância para que se tenha uma paridade entre os 

componentes do TOOLKIT e as técnicas para a 

acessibilidade embutidas nos principais software do 

mercado.  
O Tupi não é um conjunto de aplicativos encapsulados 

em componentes, mas um facilitador para construção de 

aplicativos.  Assim sendo, seu uso é destinado a 

programadores e não a usuários de sistemas adaptativos, 

o que pode frustrar um pouco um terapeuta, um 

professor ou um usuário, para o qual uma solução 

pronta seria o desejável.  Nossa idéia é que o 

importante, no momento, é criar uma base 

computacional que possibilite o desenvolvimento de 

novos software  para acessibilidade (ou que 

incorporem elementos de acessibilidade) com 

simplicidade e rapidez.  

A implementação do Toolkit Tupi foi feita utilizando a 

técnica de Orientação a Objetos, apontada pela literatura 

como uma das formas mais adequadas para criação de 

sistemas adaptáveis e extensíveis. Desta forma, espera-

se que novos componentes venham rapidamente a fazer 

parte dele, ou mesmo que outros Toolkits sejam 

construídos com base no que aqui é disponibilizado em 

código aberto. 

O Tupi, além de oferecer ferramentas de construções 

gratuitas e versáteis, oportuniza também que novas 

pesquisas e projetos sejam realizados pelas 

universidades e grupos de pesquisa e desenvolvimento 

para introduzir acessibilidade em sistemas novos e pré-

existentes, com investimento reduzido. Por limitações 

técnicas de implementação, os componentes 

desenvolvidos só podem ser utilizados na linguagem 

Delphi. 

Um trabalho futuro será a adaptação do Tupi para a 

tecnologia Active-X, tornando-o assim utilizável em 

outras linguagens.  Não vemos, entretanto como uma 

tarefa fácil portá-lo para a plataforma Linux, uma vez 

que a interação com o sistema operacional necessário 

para sua codificação é intensa e muito dependente de 

características particulares do sistema operacional em 

uso. 
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Resumen  
En este trabajo se propone y se implementa un nuevo 

algoritmo para la detección y remoción de los artefactos 

más comunes presentes en una señal de 

electroencefalografía. El algoritmo propuesto consta de 

dos etapas: una etapa de detección y una etapa de 

eliminación del artefacto. La etapa de detección es 

llevada a cabo por el método de los retardos. La etapa 

de eliminación se lleva a cabo mediante dos teoremas 

del cálculo fundamental. Acompañan este trabajo las 

demostraciones correspondientes a los teoremas 

propuestos y resultados experimentales de la 

implementación del algoritmo presentado.  

 

1. Introducción 
Las Interfaces Cerebro-Computadora (BCI, por sus 

siglas en inglés de Brain Computer Interface) están 

abriendo un nuevo camino en el mejoramiento de la 

vida de las personas en general y de aquellas que 

presentan alguna discapacidad física en particular ([1], 

[2], [3] y [4]). 

Las BCI generan comandos mediante la obtención y 

clasificación de la señal de electroencefalografía (EEG) 

([5]). Una persona, mediante sus señales cerebrales, 

debe ser capaz luego de un cierto tiempo de 

entrenamiento, de generar determinadas indicaciones 

detectables por la BCI de forma tal que ésta última 

pueda cumplir su objetivo de construcción. Entre las 

distintas funciones para las cuales se destina una BCI 

pueden citarse: gobierno de una silla de ruedas [6], 

selección de palabras para la escritura de una carta 

electrónica [7], generación de comandos on-off 

destinados aplicaciones simples (por ejemplo, encender 

y apagar una lámpara de luz eléctrica). 

Entre las dificultades más importantes en el diseño de 

una BCI se encuentra el filtrado y purificación de la 

señal de EEG. La señal de electroencefalografía entrante 

normalmente se encuentra mezclada con perturbaciones 

conocidas como artefactos [8]. Los artefactos, pueden 

clasificarse en dos tipos: artefactos inducidos por el 

paciente (como ritmo cardíaco, respiración, parpadeo, 

etc.) y artefactos externos (por ejemplo: frecuencia de 

red y desplazamiento de los electrodos). 

Entre los algoritmos más utilizados para la detección y 

eliminación de los artefactos en las señales de EEG se 

encuentran: ICA (por sus siglas en inglés de 

Independent Component Analysis) que supone a la 

señal electroencefalográfica como la suma de una señal 

de EEG pura más los artefactos y considera a todos sus 

términos como linealmente independientes [9]; otra 

técnica muy utilizada es PCA (por sus siglas de 

Principal Component Analysis) [10]; wavelets y redes 

neuronales [10], etc. También se pueden encontrar 

algoritmos de procesamiento estadístico no paramétrico, 

tales como utilizar FFT (Fast Fourier Transform) o QFT 

(Quadratic Fourier Transform), entre otros. Algunos de 

estos algoritmos (ICA o PCA), son efectivos en la 

separación de artefactos pero son de alto costo 

computacional. 

En este trabajo, se propone un nuevo algoritmo para la 

detección y eliminación de artefactos en la señal de 

EEG. Este algoritmo consta de dos etapas. Una primera 

etapa en la cual, mediante el método de los retardos, se 

localiza temporalmente al artefacto dentro de la señal de 

EEG. Una segunda etapa, remueve estos artefactos. Esto 

se logra mediante la utilización de dos teoremas de 

cálculo fundamental, que se exponen y demuestran en 

las secciones siguientes. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en la 

sección 2, se hace un planteo del problema y las 

hipótesis que se tienen en cuenta para lograr los 

objetivos propuestos; en la sección 3 se presenta el 

método de los retardos; en la sección 4, se postulan y 

demuestran los dos teoremas del cálculo fundamental en 

los cuales se basa el algoritmo propuesto en este trabajo; 

en la sección 5, se presenta una descripción completa 

del algoritmo; en la sección 6, se muestran los 

resultados experimentales y en la sección 7, se 

presentan las conclusiones. 

 

2. Planteo del Problema 
Se puede suponer a la señal de EEG que se obtiene 

desde el sensor como la suma de términos linealmente 

independientes. Cada término representa a un tipo 

específico de artefacto. Un término corresponde a la 

señal de EEG libre de perturbaciones. Además, 

suponiendo que los artefactos son generados por el 

paciente, entre la parte del cuerpo donde el artefacto 

tiene lugar, hasta el momento en que es captado por el 

electrodo, transcurre un tiempo dado por la 

conductividad de la piel y del cuerpo del paciente. 

También, al comportarse la piel como una impedancia, 
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la perturbación sufre una atenuación. Entonces, la señal 

final de EEG medida puede expresarse como se muestra 

en (1). 

  

( ) ( )

)(...

...)()( 222111

nnn

pm

t

tttEEGtEEG

τνα

τνατνα

−+

+−+−+=
(1) 

 

En (1), EEGm es la señal medida desde el electrodo, n es 

el número de artefactos linealmente independientes 

presentes en la señal captada nαα ...1  son las 

atenuaciones sufridas por las perturbaciones desde el 

lugar donde ocurren hasta el lugar donde son medidas. 

Los tiempos nττ ...1  son los retardos correspondientes a 

cada perturbación. 

Dado que no resulta económico, ni práctico para el 

paciente, colocar sensores en cada posible área del 

cuerpo donde se produzcan perturbaciones que afecten 

la señal de EEG, en este trabajo se propone la creación 

de una base de datos con las perturbaciones más 

comunes observadas en la señal de electroencefalografía 

y actualizada para cada paciente. Luego, si se dispone 

de una trama de EEGm y de las señales de los artefactos 

(disponibles en la base de datos) ,..1, nii =ν  faltaría 

determinar el momento en que cada iν  tiene lugar 

(encontrar los nii ..1, =τ ) dentro de la trama de EEGm 

que se analiza y la atenuación que sufren ( nii ...1, =α ). 

Con la información del retardo y la atenuación de las 

perturbaciones es posible aplicar el método de resta 

directa [11] y eliminar el artefacto de la señal 

electroencefalográfica.  

El desfasaje entre la muestra del artefacto guardada en 

la base de datos y la perturbación presente en EEGm 

puede ser encontrado mediante el método de los 

retardos, como se muestra en la sección 3. En la sección 

4 se puede ver el método propuesto en este trabajo para 

encontrar los factores de atenuación. 

 

3. Método de los Retardos 
El método de los retardos, presentado en [11], tiene 

como fin, determinar el desfasaje existente entre dos 

señales. En la Fig. 1 se puede ver ilustrado un ejemplo 

del método de los retardos. En la Fig. 1.a, se tiene una 

señal senoidal; la Fig. 1.b, muestra la misma senoide 

anterior pero desfasada y con ruido blanco adicionado. 

En la Fig. 1.c, se puede ver el resultado de correlacionar 

las señales previas. El tiempo correspondiente al 

máximo absoluto de la Fig. 1.c, es el tiempo de 

desfasaje presente entre ambas senoides. Más detalles 

de método de los retardos se pueden ver en [12]. 

 
Fig. 1.  Ejemplo del funcionamiento del método de los 

retardos. 

 

En la Fig. 1.b, la senoide con ruido se encuentra 

desfasada respecto a la Fig. 1.a en 0.030 segundos. En la 

Fig. 1.c se puede ver cómo la abscisa del máximo 

absoluto de la correlación cruzada entre las dos señales 

anteriores, es igual al tiempo de desfasaje que se 

pretende encontrar.  

 

4.   Determinación de los Factores de 
Atenuación 

Con el método de los retardos, brevemente introducido 

en la sección anterior, es posible determinar los 

desfasajes nττ ...1  existentes entre una señal y sus 

perturbaciones. Resta ahora encontrar las atenuaciones 

de cada artefacto ( nαα ...1 ). Para ello se propone el 

siguiente teorema y su corolario. 

 

Enunciado 1 
Sean f1 y f2 dos funciones linealmente dependientes en 

ℜ , diferenciables en [a,b], tal que f2=α f1, con α∈ ℜ. 

Entonces: 

 

)()( 211 fflongflong β−≥ , con αβ∈ [0,1]. 

 

en particular: 

 

)()( 211 fflongflong β−=  para αβ = 0. 

 

Donde long(f) es la longitud de la función f. 

 

Demostración 
Partiendo de que, por hipótesis: 

 

[ ]0,1con  12 ∈= ααff  

 

21:entonces ff ′=′ α , por ser f1 y f2 diferenciables para 

todo x∈ [a,b]. Así, con la expresión de longitud de arco, 

se tiene que: 
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luego, teniendo en cuenta que por hipótesis f1 es 

diferenciable, entonces, 

 
2

1
22

1 ff ′≥′ δ , con [ ]1,0∈δ , luego, 

 

[ ] [ ]1,0 ,,    )(1)(1
2

1
22

1 ∈∈∀′+≥′+ αβδ baxxfxf ; y 

como ambos miembros de la desigualdad son mayores a 

uno, se continúa de la siguiente manera: 

 

2
1

2
1

2 1)(1 fxf ′+≥′+ δ                                            (4) 

 

Finalmente, integrando ambos miembros en (4), se llega 

a que: 

 

( ) ( )∫∫ ′+≥′+
b
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b

a
dxfdxf

2
1

22
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O lo que es lo mismo: 

 

)()( 211 fflongflong β−≥  

 

En particular: 

 

( ]1,0con  ,)()( 211 ∈−> αββfflongflong  

 

De esta forma queda demostrado el Enunciado 1. 

 

Se infiere también del desarrollo anterior que si  

( ) ( )∞∪∞−∈ ,10,,αβ entonces,  

 

)()( 121 flongfflong >− β                                           (5) 

 

Enunciado 2 
Partiendo del Enunciado 1 se puede asegurar lo 

siguiente: 

 

Sean f1 y f2 dos funciones diferenciables en [a,b]. Si: 

 

( ]1,0 ,)()( 211 ∈∀−< ααfflongflong  

 

Entonces  f1 y f2  son linealmente independientes. 

 

 

La demostración de este teorema es inmediata a partir 

del Enunciado 1. 

El Enunciado 1 y el Enunciado 2 aportan las 

herramientas necesarias para encontrar los factores de 

atenuación de los artefactos presentes en una señal de 

EEG tal como se muestra en la sección 5. 

 

5.   Algoritmo 
El algoritmo a implementar para la detección y 

remoción de artefactos en señales de EEG es el 

siguiente.  

1- Obtener las muestras de los artefactos a remover de la 

señal de EEG y almacenarlas en memoria. Estas 

muestras son las que se utilizarán durante todo el 

proceso de detección y remoción. 

2- Seleccionar la trama de señal de EEGm a procesar. 

3- Aplicar el método de los retardos para cada 

perturbación almacenada en memoria respecto a la 

EEGm adquirida. Ambos conjuntos de tramas deben ser 

de la misma longitud y adquiridas a igual tiempo de 

muestreo. 

4- Para determinar los factores de atenuación de las 

diferentes perturbaciones ( nαα ...1 ), si aplica el 

siguiente criterio basando en el Enunciado 2: 

Sean por ejemplo y, v dos funciones linealmente 

independientes, tales que: Yt(t) = y(t) + σ v(t), donde v 

representa a una perturbación. Como se dispone de una 

v(t) en la base de datos correspondiente, entonces se 

estima el valor de σ realizando la siguiente operación:  

 

)()()()( tvtvtytYnueva ασ −+=                (6) 

 

con α∈ (0,1]. Entonces, por el Enunciado 2, la longitud 

de Ynueva será mínima cuando σ ≈ α, lo cual dependerá 

del grado de precisión que se esté buscando. 

5- La eliminación del artefacto en (1) es realizada 

mediante la resta del término encontrado bajo este 

procedimiento, esto es, para el vi artefacto, se tiene que: 
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''

222111
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En (7), '
iα  es el factor de atenuación encontrado en el 

punto 4 para el artefacto vi y v
’
i es la muestra del 

artefacto vi guardada en la base de datos. 

6- Realizar el mismo procedimiento para cada artefacto. 

7- Si se considera despreciable la variación con el 

tiempo del factor de atenuación, entonces el punto 4 

debe ser realizado una sola vez. 

8- Para tramas sucesivas de señal de EEG, aplicar los 

puntos 2, 3, 5 y 6 de este algoritmo. 

 

6.   Resultados Experimentales 
En la Fig. 2 se muestran las señales que se tendrán en 

cuenta para probar la validez del sistema propuesto. En 

la Fig. 2.a, se tiene la señal de EEG sin artefactos; la 

Fig. 2.b es ruido muscular dada por la oscilación del 
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cuello y la Fig. 2.c corresponde al ritmo cardíaco. En la 

Fig. 3 se tiene la señal de EEG perturbada mediante la 

siguiente expresión: 

 

)(42.0)(38.1)()( tHtBtEEGtyeeg ++=  

 

donde H(t) corresponde al ritmo cardíaco y B(t) al ruido 

muscular. 

 

 
Fig. 2. Señales a tener en cuenta en la implementación del 

algoritmo propuesto en este trabajo. 

 

 

 
Fig. 3. Señal de EEG con perturbaciones. 

 

Las señales empleadas para la detección y eliminación 

de los artefactos presentes en la señal de EEG de la Fig. 

3 fueron de las mismas características a las mostradas 

en la Fig. 2.b y 2.c. 

Para sincronizar el retardo presente en la señal de EEG 

con el que se dispone en memoria, se aplica el método 

de los retardos. Las Figs. 3 y 4 muestran la 

determinación del desfasaje presente entre ambas tramas 

de datos. La Fig. 3 se refiere al desfasaje entre la señal 

de EEG y el ruido muscular. La Fig. 4, muestra el 

desfasaje entre el ritmo cardíaco y el EEG. 

 

 
Fig. 3. Desfasaje entre la señal de EEG y el ruido muscular. 

 

Como se puede ver en la Fig. 3, el desfasaje para este 

ejemplo, es de 1.5 segundos. 

 

 
Fig. 4. Desfasaje entre la señal de EEG y el ritmo cardíaco. 

 

Para el caso mostrado en la Fig. 4, se encontró que el 

desfasaje fue de 1 segundo. 

Para determinar los factores de atenuación de cada 

artefacto, se apeló a los Enunciados 1 y 2 expuestos en 

la sección 4. Como se puede ver en la descripción del 

algoritmo, cuando la expresión (6) presente un mínimo 

absoluto, entonces se estará en presencia del factor de 

atenuación de la señal que se analiza. 

En la Fig. 5 se puede ver cómo es encontrado el factor 

de atenuación del artefacto muscular.  

 

 
Fig. 5. Determinación del factor de atenuación del artefacto 

muscular. 
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Según Fig. 5, el artefacto dado por la oscilación del 

movimiento del cuello es de 1.41, mientras que el usado 

en simulación fue de 1.38. 

 

 
Fig. 6. Determinación del factor de atenuación del ritmo 

cardíaco. 

 

Según Fig. 6, el ritmo cardíaco tiene una atenuación de 

0.47, mientras que para este ejemplo, se utilizó un factor 

de 0.42. 

 

 
Fig. 7. Gráficas de las señales de EEG. 

 

En la Fig. 7 se muestra cómo queda la señal de EEG 

luego de la sustracción de los artefactos mediante el 

algoritmo propuesto en este trabajo. En la Fig. 7.a, se 

tiene a la señal de EEG con perturbaciones; la Fig. 7.b 

es la señal de EEG libre de perturbaciones, mientras que 

la Fig. 7.c es la señal de EEG con los artefactos 

removidos por el método propuesto en este trabajo. 

 

7.   Conclusiones 
En este trabajo se presentó un nuevo algoritmo para la 

remoción de artefactos en señales de EEG. Como se 

puede ver en las experiencias realizadas, el algoritmo 

detecta y elimina la perturbación de una señal 

fisiológica. Dado que trabaja por tramas, el sistema 

propuesto no es apto para trabajar en tiempo real. 

Además, en este trabajo se incluyen y demuestran, dos 

teoremas del cálculo fundamental, cuya aplicación no se 

circunscribe a señales de EEG, pudiendo utilizarse este 

mismo método para separar dos señales cualesquiera 

linealmente independientes entre sí. 

Como trabajo futuro se pretende implementar el 

algoritmo presentado en este trabajo en la remoción de 

artefactos de un BCI aplicado a la navegación de una 

silla de ruedas. 
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Resumen 
Desde el punto de vista de la accesibilidad, resulta 

extremadamente importante separar el contenido (y la 

estructura) de la presentación en las páginas Web. De 

esta forma, se puede entregar el mismo contenido en 

distintas presentaciones de acuerdo a las necesidades y a 

las barreras de cada usuario, sin que exista ninguna 

perdida de información o estructura. El uso común que 

se le da al HTML se centra en la presentación hacienda 

a un lado la estructura del contenido. XML, por el 

contrario, se centra exclusivamente en la estructura del 

contenido, con la desventaja de ser un formato poco 

amigable que necesita de alguna transformación para 

poder ser leído o interpretado por las personas. En este 

paper proponemos el uso estructural de HTML como 

una forma de saltar la brecha entre ambos lenguajes. 

Mostraremos que esta forma de construir páginas Web 

ayuda a usuarios con necesidades especiales a acceder la 

Web de forma práctica. 

 

1. Introducción 
Uno de los principales intereses en la accesibilidad 

Web, como se especifica en las WCAG
1
, es la 

separación del contenido y la estructura de la 

presentación. Tal separación permite que las páginas 

Web sean presentadas de forma diferente para poder 

satisfacer las barreras y necesidades de distintos 

usuarios sin perder ni información ni estructura. En 

otras palabras, permite que los servidores Web provean 

el mismo contenido in varias formas alternativas 

simplemente cambiando el patrón de presentación 

(acomodando fuentes grandes, colores especiales, alto 

contraste, etc.). Así, las personas que utilicen 

herramientas de navegación no convencionales (lectores 

de pantalla o dispositivos Braille, navegadores de texto, 

etc.), interfaces de entrada alternativas (pulsadores para 

impedimentos motrices) o incluso dispositivos distintos 

(PDA, teléfonos móviles) podrán acceder al mismo 

contenido que los demás seleccionando la presentación 

adecuada. Una serie de escenarios de personas con 

discapacidad que utilizan la Web se encuentra 

disponible en Brewer J. 

La centralización de contenido, en lugar de crear 

múltiples versiones alternativas para cada página, 

                                                 
1 Web Content Accessibility Guidelines (Chisholm et al.) 

asegura que todos los usuarios accedan a la misma 

información sin importar el medio de acceso, evitando 

así  la demasiado común experiencia  de páginas Web 

“alternativas” con información desactualizada. 

En este paper describiremos una simple implementación 

de las recomendaciones de la WAI a través del uso 

estricto de HTML para poder obtener la deseada 

separación entre contenido y presentación así como un 

alto nivel de accesibilidad. Tal y como mostraremos, la 

autoría Web recae en estándares bien conocidos, por lo 

que nuestro método se puede ver como un ejemplo de 

buena práctica en la creación y mantenimiento de sitios 

Web accesibles y  no como una solución innovativa a un 

viejo problema. Las tecnologías que permiten un diseño 

accesible ya existen, se trata simplemente de usarlas. 

También queremos señalar  que el método aquí 

presentado se ajusta particularmente a pequeños y 

medianos sitios Web, para los que soluciones basadas 

en entornos de publicación XML resultan demasiado 

pesados. 

Este paper reorganiza de la siguiente forma: la sección 2 

describe brevemente tanto el XML como HTML y 

resalta las principales diferencias entre ellos. La sección 

3 describe nuestro método hacia documentos de HTML 

estructurado con algunos ejemplos. La sección 4 explica 

como asociar documentos de HTML estructurados a una 

presentación específica mediante patrones de estilo y 

finalmente la sección 5 comenta los resultados y 

conclusiones de nuestra experiencia. 

 

2. HTML y XML 
Básicamente, HTML fue diseñado para mostrar datos y 

se enfoca en como se ven estos datos. Por el contrario, 

XML, tal y como lo describe Bray T. et al. fue diseñado 

para describir una estructura de datos. Es cierto que la 

versión 4 de HTML por Ragget et al. depreco muchas 

características de presentación de versiones anteriores y 

añadió ganchos para hojas de estilo, promoviendo la 

separación de la estructura de un documento de su 

presentación. Pero la realidad ocho años después es que 

casi todos los sitios Web mezclan estos dos conceptos 

usando HTML como un lenguaje de maquetación y 

presentación mal utilizando sus posibilidades. 

Un escenario ideal como el que proveen entornos de 

publicación XML como Cocoon 

(http://cocoon.apache.org/) separan completamente el 

contenido de su presentación, sin embargo no es 
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siempre posible o aconsejable deplegar este tipo de 

soluciones para sitios Web de pequeño o mediano 

tamaño debido a su complejidad y a su tiempo y 

esfuerzo de desarrollo. Por eso, para unir la brecha entre 

la orientación a la estructura del XML y la orientación a 

la presentación del HTML, proponemos una solución 

intermedia basada en estándares fácil de implementar y 

de mantener. 

 

3. Usando HTML de Forma Estructural 
A diferencia del XML, HTML no permite la creación de 

elementos personalizados (donde reside el poder 

estructural del XML) por lo que debemos adherirnos a 

la especificación para crear documentos HTML válido. 

Lo que sugerimos en este paper es simular la utilización 

de elementos personalizados mediante etiquetas DIV, 

que son electos nivel de bloque genéricos de HTML, 

usados para definir secciones de contenido dentro de 

una página. 

Nuestro punto de partida es bastante simple, crearemos 

nuestras páginas Web  usando tan solo un subset de 

elementos estándar HTML. Solo se permiten los de 

naturaleza estructural, básicamente elementos genéricos 

de bloque y listas, mientras que todos los elementos de 

fuentes y tablas (para maquetar) serán prohibidas. Toda 

la maquetación y presentación será delegada a hojas de 

estilo CSS, descritas en Wium et al., y trataremos de 

crear documentos libres de estilo o de “contenido puro”. 

Las reglas unión entre HTML estructural y XML se 

describe de manera informal a continuación. 

Un elemento XML genérico tal como 
<nombreElemento id=”idElemento”>… 
</nombreElemento> será simulado por un 
“equivalente” de HTML estructural como <div 
class=”nombreElemento” 
id=”idElemento”>…</div>. 

 

El siguiente código muestra un ejemplo de esta idea: 

Ejemplo 1: 
<div class="miembro" id="miembro1"> 

<div class="miembroNombre" 

id="miembroNombre1" title="Nombre de 

miembro"> 

Barrasa Rodriguez, Jesus</div> 

<div class="miembroDesc" 

id="miembrodesc1" title="descripción corta 

de miembro"> 

Lector en el departamento de 

Sistemas Inteligentes en la la UPM. 

Colaborador del grupo de 

accesibilidad.</div> 

<div class="miembroUbicacion" 

id="miembroUbicacion1" title="Ubicación de 

miembro"> 

Cuarto:4205 (Edificio 4, 2da 

planta)</div> 

<div class="miembroContacto" id="mc1" 

title="Información de contacto"> 

Tel:(+34) 913365133; 

Email:jbarrasa@eui.upm.es</div> 

</div> 

 

Este código HTML válido usa etiquetas estructurales 

DIV para simular el uso de etiquetas personalizadas 

XML para describir una persona (nombre, descripción 

corta, ubicación e información de contacto) las cuales 

son elementos estructurales y libres de estilo. Esta 

estructura se asemeja al siguiente fragmento XML 
   <miembro id="miembro1"> 

 <miembroNombre id="miembroNombre1" 

title="miembro Nombre"> 

Barrasa Rodriguez, 

Jesus</miembroNombre> 

 <miembroDesc id="miembrodesc1" 

title="Descripción corta de miembro"> 

  Reader in the Department of 

Intelligent Systems at the UPM. 

  He collaborates with the 

Accessibility Group.</miembroDesc> 

 <miembroUbicacion id="miembrolocation1" 

title="Ubicación de miembro"> 

Room:4205 (Building 4, 2nd 

floor)</miembroUbicación> 

 <miembroContacto id="miembrocontact" 

title=" Información de contacto "> 

Tel:(+34) 913365133; 

Email:jbarrasa@eui.upm.es</miembroConta

cto> 

   </miembro> 

 

Si intentamos expresar de forma esquemática la 

estructura que acabamos de crear con HTML, podemos 

utilizar la notación DTD. Obviamente, DTD es un 

documento XML para la definición de lenguaje que en 

este contexto se utiliza únicamente para ilustrar la idea 

detrás del ejemplo tal que cada elemento XML definido 

en el DTD tiene que ser entendido como su equivalente 

HTML <nombreElemento id=”idElemento”>. 

 
 
<!ELEMENT miembro(miembroNombre,miembroDesc, 

                 miembroUbicacion, miembroContacto)> 

<!ELEMENT miembroNombre (#PCDATA|structHTML)> 

<!ATTLIST miembroNombre  

 id ID #REQUIRED 

 title CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT miembroDesc (#PCDATA|structHTML)> 

<!ATTLIST miembroDesc  

 id ID #REQUIRED 

 title CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT miembroUbicacion (#PCDATA|structHTML)> 

<!ATTLIST miembroUbicacion  

 id ID #REQUIRED 

 title CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT miembroContacto (#PCDATA|structHTML)> 

Fig. 1. Representación gráfica de los 

elementos estructurales en la descripción de 

un miembro. 
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<!ATTLIST miembroContacto  

 id ID #REQUIRED 

 title CDATA #REQUIRED> 

<!ATTLIST member id ID #REQUIRED> 

 
1
 structHTML es cualquier fragmento HTML “estructural. 

 
  

El siguiente ejemplo ilustra la misma idea estructurando 

una tabla de contenidos: 

Example 2: 
<div class="seccion_tabla" id="tabla1" 

title="Tabla de secciones"> 

<div class="seccion" id="sect1" 

title="enlace to member list"> 

 <a class="uno" href="../sect2"><span 

class="inicial">M</span>iembro</a> 

</div> 

<div class="seccion" id="sect2" 

title="enlace a recursos de enseñanza"> 

 <a class="uno" href="../teach"><span 

class="inicial">E</span>nseñanza</a> 

</div> 

<div class="seccion" id="sect3" 

title="enlace a proyectos"> 

 <a class="uno" href="../proj"><span 

class="inicial">P</span>royectos</a> 

</div> 

<div class="list_item" id="sect4" 

title="enlace a investigacion"> 

 <a class="uno" href="../res"><span 

class="inicial">I</span>nvestigación</a> 

</div> 

</div> 

 

Y su correspondiente código XML “equivalente”: 
<seccion_tabla id="tabla1" title="Tabla de 

secciunos"> 

<seccion id="sect1" title="enlace a lista 

de miembros"> 

 <a class="uno" href="../sect2"><span 

class="inicial">M</span>iembro</a> 

</seccion> 

<seccion id="sect2" title="enlace a 

recursos de enseñanza"> 

 <a class="uno" href="../teach"><span 

class="inicial">E</span>nseñanza</a> 

</seccion> 

<seccion id="sect3" title="enlace a 

proyectos"> 

 <a class="uno" href="../proj"><span 

class="inicial">P</span>royectos</a> 

</seccion> 

<seccion id="sect4" title="enlace a 

investigacion"> 

 <a class="uno" href="../res"><span 

class="inicial">I</span>nvestigación</a> 

</seccion> 

</seccion_tabla> 

 

Valida con el DTD siguiente: 
 
<!ELEMENT seccion_tabla (seccion)+> 

<!ATTLIST seccion_tabla  

 id ID #REQUIRED 

 title CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT seccion (#PCDATA|structHTML
1
)> 

<!ATTLIST seccion  

 id ID #REQUIRED 

 title CDATA #REQUIRED> 

]> 

 
1
 structHTML is any “structural” HTML fragment. 

Fig. 2. Representación gráfica de los elementos 

estructurales en una lista de secciones. 

 

 
4. Patrones de Estilo 
Un patrón de estilo se encarga de mapear elementos 

estructurales en el documento HTML a sus contrapartes 

gráficas (una tabla, lista, línea, etc.) en la página Web 

resultante. En nuestro método las Hojas de Estilo en 

Cascada (CSS) cumplen con este propósito. Como ya se 

mencionó, un documento estructural HTML es 

“contenido puro” y si no le asociamos ninguna 

presentación, los navegadores los mostraran como texto 

plano. De forma similar, se puede asociar múltiples 

patrones estilo alternativos a un único documento de 

HTML estructural, permitiendo así distintas 

presentaciones. 
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Fig. 3. Representación Gráfica de los elementos estructurales 

en la descripción de un miembro. 

 

Los patrones de estilo también se pueden organizar por 

niveles. Por ejemplo, un primer nivel se puede encargar 

del tamaño y la maquetación y un segundo nivel del 

formato de texto y demás detalles (esta división no tiene 

nada que ver con los niveles 1 y 2 de la especificación 

CSS). Los patrones de estilo multi-niveles de hoja de 

estilo permitirán su estructuración y reutilización a 

través de varios documentos. Los siguientes son 

ejemplos de un patrón de primer nivel (lado izquierdo) y 

de segundo nivel (lado derecho). 

 
div.miembro { 

position: 

absolute; 

top: 5px; 

left: 5px; 

height: 110px; 

width: 800px; 

z-index:5; 

overflow:visibl

e} 

div.miembro { 

font-family:'Arial 

Narrow', Arial;  

font-size:99px;  

line-height:120px;  

color:rgb(194,203,20

7);  

word-spacing:-45px;  

padding:0px; 

text-align: right} 

 

5. Conclusión 
Nuestro ejemplo de Buena práctica en la generación de 

sitios Web accesibles se basa simplemente en el uso 

correcto de estándares Web (ideas similares se pueden 

encontrar en Zeldman), y por lo tanto no se encuentran 

limitadas a páginas de contenido estático pudiendo ser 

integradas fácilmente a metodologías de generación de 

HTML dinámico como PHP, JSP u otras. 

En nuestro caso dicha separación pragmática de 

contenido y presentación a probado ser una solución 

fácil de implementar con muy buenos resultados desde 

el punto de vista de el desarrollo y mantenimiento de 

contenido accesible. Sobra decir que las páginas 

generadas mediante este procedimiento cumplen con las 

pautas WCAG1.0. 

Este método también es interesante desde el punto de 

vista del tratamiento automático de información. El 

trabajo de los agentes Web es mucho más fácil en 

HTML estructural que en el típico donde la estructura 

del documento es ligera y los cambios en el código 

HTML puede confundir la operación de agentes basados 

en el parking de etiquetas. Algunas páginas que 

implementan esta metodología con sus correspondientes 

hojas de estilo se encuentran disponibles en 

http://harrison.eui.upm.es/. Las siguientes figuras 

muestran dos capturas donde se aprecia rápidamente 

como se presentan con distintos patrones de estilo así 

como un diagrama con los diferentes elementos 

envueltos en este experimento. 

 

 

Fig. 4. Páginas que implementan nuestra metodología y su 

descripción esquemática. 

 

Nuestra experiencia implementando es la metodología 

descrita en este paper también ha mostrado que durante 

el desarrollo y mantenimiento, el trabajo de los 

proveedores de contenido (enfocado en la organización 

y estructuración de contenido) esta claramente separada  

del trabajo de los diseñadores Web (enfocado en como 

se presenta el contenido), reduciendo las interferencias 

entre ambos equipos de trabajo. 

Esta metodología también evita la duplicación de 

contenido la cual lleva a problemas de coherencia y 

sincronización. Finalmente, contenido Web accesible 

significa así mismo accesibilidad a una variedad de 

dispositivos habilitados para la Web, tal como son los 

teléfonos, PDAs, kioscos, etc. Lo cuál es un valor 

agregado.  

En resumen, pensamos que la accesibilidad no es algo 

que se puede dejar para el final de un proceso de diseño 

Web (remendando advertencias de una herramienta de 

validación de accesibilidad), sino que debe ser central y 

a todo el proceso. Además, se requiere de un 

seguimiento y monitoreo continuo a medida que el sitio 

vaya evolucionando. Es ahí donde la mayoría de sitios 

se quedan cortos y nuestro método destaca por su 

sencillez y facilidad de manejo. 
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Resumen 
Son bien conocidas las necesidades de ayuda para la 

comunicación en ciertos pacientes con enfermedades 

tales como esclerosis degenerativas, parálisis cerebral, 

ictus cerebral, lesiones medulares con resultado de 

tetraplejia etc. En ciertas situaciones límite donde la 

mayoría de las tecnologías asistivas fracasan los 

sistemas basados en el seguimiento de la mirada cobran 

gran relevancia. Con dichas técnicas el sujeto consigue 

interaccionar con el medio a través de movimientos 

oculares. Existen diversas alternativas para la 

determinación de la posición de la mirada del sujeto, 

pero la más extendida es la video-oculografía. Esta 

técnica se basa en el análisis de la imagen del ojo 

capturada con una cámara. El grupo Gaze Interaction 

Group de la Universidad Pública de Navarra lleva años 

trabajando en este área. En este artículo se presentan 

algunos de los resultados relevantes obtenidos en los 

últimos años. 

 

1. Introducción 
Hace ya algunas décadas algunos investigadores 

comenzaron a sentar las bases de lo que hoy conocemos 

como sistemas de eye tracking o seguimiento de la 

mirada. A finales de los 60 la idea de poder controlar un 

ordenador con la mirada resultaba difícil de imaginar, 

pero los últimos avances en la tecnología y el desarrollo 

de nuevas técnicas van convirtiendo este sueño en algo 

tangible. 

De entre las posibles técnicas existentes para estimar el 

movimiento ocular son quizá la Electro-Oculografía 

(EOG) y la Video-Oculografia (VOG) las más 

populares [1]. La electro-oculografía fue una técnica 

muy popular treinta años atrás. Se basa en detectar las 

variaciones eléctricas que se producen alrededor del ojo 

cuando este rota dentro de su órbita, sin embargo 

presenta bastantes interferencias cuando se producen 

activaciones de músculos alrededor del ojo o cuando la 

pupila varía su tamaño. Debido a estas razones 

principalmente, la video oculografia se presenta como la 

alternativa más eficiente. Esta consiste en determinar el 

movimiento del globo ocular a partir de imágenes del 

ojo adquiridas por una cámara. Además es frecuente el 

empleo de iluminación infrarroja no visible para el 

usuario que produce efectos interesantes en la imagen. 

La imagen varía cuando el ojo rota, y es esa variación 

en la imagen la que permite determinar la rotación del 

ojo. Es evidente que la rotación del ojo no determina 

por si misma la línea de la mirada, a no ser que se 

conozca la posición de la cabeza. La combinación de la 

posición de la cabeza junto con la rotación del ojo 

permite estimar la posición absoluta del ojo. Si además 

se conoce la posición de la superficie observada se 

puede llegar a determinar el punto concreto fijado por el 

usuario como la intersección de la línea de la mirada y 

dicha superficie.  

En cuanto a las aplicaciones de este tipo de sistemas [2],  

está de sobra demostrado que este tipo de sistemas 

permite analizar y estudiar los movimientos oculares en 

diferentes contextos y es una herramienta válida para 

medir el interés del sujeto ante diferentes escenas, 

detectar posibles patrones de exploración o detectar de 

manera precoz enfermedades como la esquizofrenia o el 

estrabismo. Por otra parte el valor de este tipo de 

sistemas como herramienta interactiva es indudable 

cuando es empleado por personas con discapacidades 

motoras severas para las que el resto de tecnologías 

asistivas no sirven. En este caso la posición de la mirada 

en la pantalla sirve como input al sistema y es traducida 

en una instrucción para este. 

El trabajo presentado propone una exploración más 

profunda de un sistema de eye tracking. El estudio de la 

base matemática de esta tecnología ha permitido 

concluir una serie de premisas fundamentales que han 

derivado en la construcción de un modelo teórico que se 

ha validado experimentalmente. 

 

2. Funcionamiento Típico de un Sistema de 
Eye Tracking 

Una de la características que más sorprende de este tipo 

de tecnología es la gran variedad de sistemas diseñados 

en principio para el mismo objetivo. Si uno explora 
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brevemente la literatura existente, encuentra sistemas 

basados en una sola cámara, con una o más fuentes de 

iluminación, basadas en dos y tres cámaras, sistemas 

montados en la cabeza o con mínimo grado de invasión 

etc. Además si uno explora en qué características de la 

imagen basan su funcionamiento encuentra sistemas que 

se basan en el centro de la pupila, en el centro y la 

posición de un reflejo o en la forma de la elipse entre 

otras.  

¿Es posible que todos funcionen? la respuesta parece ser 

sí. La justificación para esto es precisamente uno de los 

pasos insalvables para todos los sistemas: la calibración. 

La calibración es un proceso que consiste en hacer que 

el  usuario fije la vista en ciertas fijaciones conocidas 

durante unos segundos. Durante este proceso se extraen 

las características concretas de la imagen y se puede 

llegar a ajustar una serie de expresiones matemáticas 

genéricas mediante un proceso de minimización de 

errores. Una vez que las expresiones se han definido 

completamente el seguimiento puede comenzar. De esta 

manera independientemente del hardware del sistema o 

de las características extraídas las expresiones casi 

siempre pueden llegar a ajustarse. En ese sentido la 

calibración puede considerarse un proceso ciego que 

permite de manera sencilla construir unas expresiones 

matemáticas para el tracking. 

Su simplicidad sin embargo tiene como punto en contra, 

el obstáculo que supone a la hora de explicar diferentes 

errores o desajustes en el seguimiento que quedan sin 

respuesta. La alternativa a esta solución sería el 

desarrollar un modelo físico basado en variables físicas 

e identificables con los elementos que compone el 

sistema. De esta manera se podría conocer a priori la 

dependencia, por ejemplo del punto observado respecto 

al radio de la pupila o la sensibilidad del sistema a 

posibles movimientos de la cabeza ya que la 

configuración estaría totalmente parametrizada. La 

construcción de un modelo físico supone un esfuerzo 

importante ya que son muchos los aspectos a estudiar y 

a reflejar paramétricamente. Sin embargo el resultado 

parece, al menos, prometedor. 

 

3. Definición de la línea de la mirada 
El objetivo por lo tanto sería definir la línea de la 

mirada y el punto observado como función de variables 

físicas y relaciones geométricas entre los elementos que 

componen el sistema de eye tracking. Evidentemente 

uno de los pasos insalvables en este proceso es estudiar 

el ojo humano y conocer cómo miramos. 

El ojo es quizá uno de los órganos más preciados y a la 

vez más complejos del ser humano. Una de las 

aproximaciones mas sencillas que se puede realizar es 

estudiar el ojo a través de los diferentes ejes imaginarios 

que se pueden definir. Los más relevantes desde el 

punto de vista del sistema de eye tracking serían el eje 

óptico que se aproxima como el eje de simetría de las 

diferentes lentes que componen el globo ocular y el eje 

visual que se considera una buena aproximación de la 

línea de la mirada. Cuando el ser humano fija su vista en 

un objeto el ojo se orienta de tal manera que el objeto se 

refleja en la fovea que es una pequeña zona de la retina 

de aproximadamente 1.2º de diámetro con gran 

densidad de conos responsables de nuestra visión más 

fina. El eje visual es la línea imaginaria que une la fovea 

con el objeto observado que atraviesa los puntos nodales 

del sistema óptico del ojo aproximables por el centro de 

la córnea (ver Figura 1). 

Eje Optico

Eje Visual

Fovea

Nervio Optico

N N'

Puntos Nodales

Pupila

β

Nasal 

Temporal

 
Fig. 1. Vista superior del ojo derecho. 

 

La fóvea está ligeramente desplazada del polo posterior 

del ojo en la dirección temporal lo que provoca un 

desfase angular entre el eje óptico y el eje visual de 

5±2º. Este valor es bastante significativo lo que obliga a 

tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un modelo físico. 

 

4. Reflexión y Refracción en la Superficie 
Corneal 

La córnea es también uno de los elementos más 

fundamentales e influyentes en el funcionamiento del 

sistema.  

En los sistemas que utilizan iluminación infrarroja la 

posición de la córnea y su tamaño es determinante en la 

posición del reflejo corneal en la imagen.  

Por otro lado la forma de la pupila en la imagen es 

debida a la luz que se refleja en la retina y se captura en 

la cámara. La diferencia del índice de refracción dentro 

y fuera de la córnea provoca que los rayos de luz 

provenientes de la retina sufran una desviación al cruzar 

la superficie corneal. La traducción de este efecto es que 

la imagen de la pupila no es la proyección directa de la 

pupila real sino de una especie de pupila virtual como se 

muestra en la figura 2. 

Cornea

Pupila

Virtual

camara

 
Fig. 2. La refracción provoca una desviación de los rayos. 
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Es conocido que este efecto no es nada despreciable y 

afecta de manera importante al cálculo del punto 

observado. 

 

5. Construcción del Modelo Físico 
El sistema propuesto es el siguiente: 

camara

globo ocular

A

C

E

cornea

pupila

eje optico

pantalla

iluminacion

iluminacion

 
Fig. 3. Sistema de Eye Tracking. 

 

Consta de un usuario una cámara, una pantalla y 

múltiples fuentes de iluminación. El objetivo una vez 

mas es llegar a determinar el eje visual. Sin embargo si 

el desfase respecto al eje óptico es conocido o calibrable 

el cálculo se simplifica al cálculo de este último. En 

resumen hay que estimar la posición 3D del eje óptico y 

esta queda perfectamente definida a partir de dos de sus 

puntos: el centro corneal C y el centro de la pupila E. 

La determinación del centro de la córnea, si se supone el 

radio de la córnea conocido, es bastante directa. Según 

la teoría de la reflexión el rayo emitido, el reflejado y la 

normal a la superficie de reflexión son coplanares [3]. 

Es decir que por cada fuente de iluminación se puede 

definir un plano, que sabemos que contendrá al punto C 

ya que este está contenido en la normal (ver figura 4). 

camara

globo ocular

A

C

E

eje optico

imagen

cornea

iluminacion

destello

 
Fig. 4. Plano que contiene el rayo emitido, el reflejado y la 

normal. 

Si utilizamos dos fuentes de iluminación podemos 

asegurar que C estará contenido en la recta intersección 

de ambos planos. Si suponemos el radio de la cornea 

conocido o calibrable el cáculo es sencillo [3]. Por lo 

tanto es evidente que dos reflejos o fuentes de 

iluminación son suficientes para estimar C. 

En cuanto al centro de la pupila, es evidente que habrá 

que tener en cuenta la refracción. La solución propuesta 

es muestrear el contorno de la pupila en la imagen y 

antiproyectarlo en forma de rayos. Siendo la cornea ya 

conocida cada uno de estos rayos se puede refractar y 

calcular su forma en el interior de la córnea. El centro 

de la pupila, E, es estimado como aquel punto que 

representa el centro de un círculo que contiene a todas 

las rectas en un plano, plano de la pupila, y que además 

se une de manera perpendicular al punto C a una 

distancia conocida o por lo menos calibrable. 

De esta manera conseguimos a partir de dos reflejos y el 

contorno de la pupila determinar el eje óptico mediante 

parámetros físicos y explorando las relaciones 

geométricas de los elementos del sistema, basándonos 

en tres datos concretos: el radio de la córnea, el desfase 

angular entre ejes y la distancia entre los centros de la 

córnea y la pupila.  

Una de las conclusiones más importantes es que hemos 

llegado a determinar el hardware mínimo que se 

necesita para poder llegar a calcular la línea de la 

mirada. Por otra parte el sistema presenta el 

requerimiento de tener que conocer los tres datos físicos 

ya comentados. La forma de obtener estos datos para 

cada usuario particular sería mediante un proceso de 

calibración. A diferencia de un proceso de calibración 

típico en el modelo diseñado este proceso permite 

estimar parámetros identificables y físicos. Además 

conocidas las relaciones entre los elementos del sistema 

se puede deducir de manera analítica cuántos puntos 

mínimos de calibración son realmente necesarios. Se ha 

estudiado que teóricamente un punto de calibración es 

suficiente para conocer estos datos. Es decir que un 

punto de calibración sería suficiente para estimar estos 

valores. El usuario debería observar durante unos 

segundos un punto conocido de la pantalla. La 

información obtenida de las imágenes introducida en el 

modelo obtenido debe dar como resultado el punto 

observado. El sistema de ecuaciones planteado para ello 

permite estimar dichos parámetros. Una vez estimados 

el tracking se podría realizar sin problema en sucesivos 

puntos y sucesivas sesiones. Por último el análisis nos 

ha permitido explorar los puntos débiles del sistema. 

Uno de los más críticos es la alta sensibilidad a la 

indeterminación en la posición de los reflejos en la 

imagen. Dado el pequeño tamaño de esta característica 

un pequeño error en el cálculo de su posición conduce a 

errores considerables. La solución adoptada y testeada 
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en este trabajo es aumentar la robustez del sistema 

incrementando el número de fuentes de iluminación [4]. 

 

6. Validación Experimental  
Se plantea un sistema con múltiples fuentes de 

iluminación y una cámara. La cámara es una 

Hamamatsu C5999. Las imágenes son digitalizadas 

mediante una tarjeta Matrox Meteor con una resolución 

de 640x480 (RS-170). Se utiliza una lente zoom Navitar 

7000. El sistema trabaja a 60Hz. Se utilizan 4 LEDs 

infrarrojos que tienen un espectro de emisión centrado a 

850 nm. Estos se colocan en la parte inferior de la 

superficie de test para evitar interferencias con los 

párpados. El sistema se controla mediante ordenador 

con doble procesador Pentium a 1.7 GHz con 256 MB 

of RAM. El entorno de programación es Visual C++ 

para Windows 2000. El objetivo era validar el modelo 

para una configuración centrada de trabajo, en otras 

palabras, considerando la cámara centrada con la 

pantalla. Por ello se diseñó una superficie con 17 puntos 

de test que el usuario debía mirar secuencialmente 

mientras las imágenes eran capturadas. En la figura 

siguiente se muestra el sistema diseñado. 

 
Fig. 5. Sistema empleado. 

Las imágenes capturadas contenían principalmente la 

pupila y cuatro destellos, como se ve en la siguiente 

figura, los cuales debían ser extraidos mediante técnicas 

de procesado de imagen [4].  

 

 
Fig. 6. Imagen capturada por la cámara. 

Como ya se ha comentado uno de los pasos previos al 

tracking es calibrar el sistema con el objetivo de deducir 

los parámetros físicos del usuario. Con el objetivo de 

aumentar el grado de confianza en el análisis se 

utilizaron tres puntos diferentes para cada usuario para 

la calibración. Es decir con la calibración se extraían el 

radio corneal, la distancia entre los centros de la pupila 

y la cornea y el desfase angular entre eje óptico y visual. 

Una vez conocidos estos, empleando la información 

obtenida del resto de imagenes el sistema ya es capaz de 

determinar el punto al que mira el usuario en cada caso. 

El modelo fue validado con dos, tres y cuatro LEDs con 

el fin de confirmar la sensibilidad a los reflejos de la 

imagen. 

En la siguiente tabla se recogen los errores medios 

obtenidos para diez usuarios al observar los puntos en la 

superficie de test. El error viene indicado en grados de 

ángulo visual. Es la forma más intuitiva de medir el 

error ya que el error en mm o pixeles de pantalla es un 

dato inútil si no se conoce la distancia entre usuario y 

pantalla. Un valor típico por debajo del cual la calidad 

del sistema se considera aceptable es 1º. 

Sujeto 1 2 3 4 5 
2LED 1.47 0.85 1.46 0.90 0.92 

3LED 1.06 0.80 1.35 0.58 0.75 

4LED 1.04 0.76 1.01 0.62 0.72 

Sujeto 6 7 8 9 10 
2LED 0.97 1.24 0.78 1.19 1.06 

3LED 0.78 1.20 0.79 0.74 0.86 

4LED 0.71 0.62 0.65 0.59 0.80 
Tabla 1. Valores de error para diez sujetos. 

 

En promedio podemos decir que el modelo con dos 

LEDs presenta un error de 1.08º, el modelo con tres 

0.89º y por último el modelo con cuatro presenta un 

error 0.75º. Por lo tanto se confirma la validez del 

modelo con tres y cuatro LEDs y que como era de 

esperar un incremento en el número de LEDs mejora la 

calidad del sistema. 

 

7. Conclusiones 
Se ha construido un modelo físico para un sistema de 

eye tracking basado en una cámara y múltiples fuentes 

de iluminación. El estudio ha permitido hacer un 

análisis más exhaustivo del sistema, estableciendo así 

una base matemática de la cual se extraen conclusiones 

importantes relativas a la calibración, los requerimientos 

mínimos del sistema y la sensibilidad respecto a 

diferentes variables. 
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Resumen 
Este artículo presenta un proyecto, DiComBliss, 

especialmente diseñado para asistir a grandes 

discapacitados, los cuales poseen handicaps 

comunicativos de tal magnitud que se sienten totalmente 

imposibilitados para acceder a un método convencional 

de expresión. Desgraciadamente, éstas son las personas, 

que por regla general, quedan casi siempre excluidas de 

cualquier iniciativa investigadora supeditada a intereses 

de rentabilidad, ya que el espectro de usuarios al que se 

dirige es relativamente pequeño y, frecuentemente, 

desconocido o ignorado. 
Los logros principales están relacionados con las 

mejoras en las facilidades, integradas en el mismo 

interfaz multimedia, para asistir en la comunicación a 

dichas personas discapacitadas. 

 
1. Introducción 

Para las personas con necesidades educativas especiales, 

es decir, aquellas que poseen disfunciones sensoriales o 

motoras, acompañadas o no de retraso mental, se 

propone la implementación de un “Sistema Tutor 

Distribuido y Adaptativo”, DiComBliss. Este proyecto 

parte de dos líneas previas de investigación, la primera 

enfocada al desarrollo de sistemas tutores educativos [1] 

y, la segunda, relativa al desarrollo de un sistema para 

comunicación alternativa en discapacitados severos (i.e. 

Sistema ComBLISS) [2]. 

Desde el punto de vista tecnológico, esta línea de 

investigación cae dentro del área denominada “Sistemas 

Tutores Inteligentes” (STI), la cual trata de aplicar 

técnicas propias de la Inteligencia Artificial al 

desarrollo de sistemas de enseñanza asistida por 

ordenador, incorporando la capacidad de adaptación al 

alumno y, en función de sus características, plantear 

tanto el tipo de enseñanza que va a recibir, como los 

conocimientos que se le van a ofrecer. Tomando como 

base la arquitectura clásica de un STI, y haciendo uso de 

la tecnología Web disponible, se experimentará una 

nueva arquitectura, dirigida a la enseñanza 

individualizada de alumnos con necesidades especiales. 

Para lo cual se cuenta con la colaboración del Centro de 

Promoción Personal e Integración Social de Paralíticos 

Cerebrales Adultos y Minusválidos Físicos Gravemente 

Afectados (Maset de Frater, Castellón), tanto a nivel de 

usuarios finales del proyecto como del equipo de 

psicólogos y especialistas que trabajan en el mismo. 

Nuestra intención es la implementación de una nueva 

arquitectura, que puede ser resumida en la Figura 1. 

Tomando algunas ideas previas sobre sistemas 

adaptativos basados en tecnología web [3], presentamos 

una nueva contribución aplicada a la educación para 

personas discapacitadas. 

 

H
T
T
P

Fig. 1. Arquitectura propuesta, DiComBliss. 

 

2. Trabajo Anterior 
Las personas con discapacidades severas son aquellas 

que sus funcionalidades físicas y/o psicológicas están 

por debajo del 70%. Una parte significativa de nuestra 

población tiene algún tipo de discapacidad, la cual es 

adquirida al nacer, a través de un accidente o están 

asociada con la edad. Uno de los principales problemas 

de las personas discapacitadas es la comunicación (entre 

ellas y con personas no discapacitadas). Algunos 

individuos, pueden alcanzar niveles normales de 

educación, si son asistidos y ayudados por educadores. 

Se han propuesto herramientas para hacer más fácil la 

interacción. Pero muchas de ellas son costosas o son 

sistemas obsoletos. Nuestro punto de partida es un 

sistema multimedia basado en la interfaz hombre-

máquina y las bases de datos orientadas a objetos, con el 

propósito de aumentar las habilidades, de las personas 

discapacitadas, relacionadas con la comunicación con 

otras personas. Nuestra herramienta se aplica a la 

comunicación alternativa, la cual se basa en la hipótesis 

de que el usuario tiene su propio lenguaje interior [4], 

pero no puede expresarse  mediante el habla, gestos, etc. 
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Con este propósito Charles K. Bliss desarrolló un 

sistema simbólico para hacer más fácil la interpretación 

a dichas personas [5]. 

Inicialmente, desarrollamos un primer prototipo 

multimedia llamado ComBliss [6] (Sistema de 

Comunicación Bliss), que nació con el propósito de 

construir un Comunicador de Símbolos Bliss. Este es un 

sistema asistido por ordenador que opera 

interactivamente por síntesis de voz, símbolos gráficos 

en la pantalla y representaciones textuales de los 

símbolos. 

El sistema completo proporciona un mecanismo 

continuo de interacción entre el usuario y su 

subconjunto de símbolos, para aprender y/o mejorar su 

forma de transmitir la información. El sistema debe ser 

una herramienta fácil de usar, de modo que se usen 

mínimamente las capacidades motoras del usuario. El 

prototipo requiere, como características operativas 

mínimas, un ordenador personal con configuración 

estándar, dispositivos especiales de entrada de bajo 

coste, y el sistema operativo Windows. Los sistemas 

multimedia tienen muchas facilidades para añadir 

tecnología adaptada a un ordenador [7]. Los usuarios 

finales usan el sistema de símbolos Bliss como un 

soporte teórico-cognitivo.  

Aplicamos el sistema de símbolos abstractos 

desarrollado por Charles K. Bliss. La característica 

principal es que el modelo propuesto permite construir 

palabras (objetos), compuestas por tres valores 

multimedia: texto, imagen y sonido. Todos ellos están 

relacionados con una simple idea u objeto en el mundo 

real, una acción o un estado emocional. De esta forma, 

los objetos tienen dos categorías principales: estructural, 

que representa los atributos, relaciones y componentes; 

y funcional, relacionada con los parámetros del contexto 

y los elementos operativos. La arquitectura conceptual 

de nuestro sistema multimedia está compuesta por tres 

niveles. La capa inferior, está compuesta por el esquema 

conceptual de la base de datos con los símbolos Bliss y 

el perfil del usuario del contexto. La capa intermedia es 

un conjunto de objetos conceptuales del modelo del 

mundo real. La capa superior contiene presentaciones 

multimedia de objetos conceptuales como objetos de 

representación. El mismo objeto debe ser representado 

por el sistema respectivamente en diferentes entornos de 

uso. 

El proyecto ComBliss se organizó en dos principales 

líneas de trabajo. La primera fue la construcción del 

modelo conceptual. La segunda fue el desarrollo de un 

prototipo en dos fases. La primera fase es necesaria para 

obtener una herramienta operativa básica que provoca 

interacción entre el usuario y el modelo abstracto, 

aplicando algunas técnicas rápidas de prototipado [8] 

[9] [10].  La segunda fase consiste en desarrollar un 

prototipo más complejo añadiendo otras funciones 

multimedia y cognitivas. 

 

 

 

3. Descripción del Problema 
El principal objetivo de DiComBliss [11], está enfocado 

al desarrollo de una herramienta apropiada capaz de 

ofrecer un camino complementario al método 

tradicional (ver Figura 2.a y Figura 2b), basada en un 

“Sistema Tutor Inteligente” (asumiendo como base del 

conocimiento un aprendizaje de comunicación 

alternativa: Bliss, SPC, etc) en clase o fuera de ella.  

 

      
Fig. 2a. Sesión de aprendizaje con el método convencional 

Bliss. 

 

 

   
Fig. 2b. Sesión de aprendizaje con nuestro prototipo , 

ComBliss. 

 

 

Este objetivo, a nivel funcional, debe: 

- Diseñar un Sistema Tutor Inteligente (STI), que pueda 

ser adaptado al perfil del usuario, con deficiencias 

motoras, sensoriales y/o cognitivas, a través de una 

interfaz específica de usuario.  

- Construir este STI teniendo en cuenta una base del 

conocimiento específica. En nuestro caso, se utiliza el 

método estándar de aprendizaje de comunicación no 

verbal. 

- Implementar este STI, de modo que también se 

comporte como un sistema Distribuido. 

- Este Sistema Tutor Inteligente y Distribuido debe 

permitir a los usuarios comunicarse entre ellos o con 

otras personas, que pueden tener o no sus mismas 

limitaciones. Por ello, DiComBliss hace uso del correo 

electrónico, de un chat adaptado a estos usuarios, etc. 

Por tanto, para que haya comunicación no es necesario 

que las personas que intervienen en ella estén en el 

mismo lugar ni al mismo tiempo. 

 

La arquitectura propuesta, intenta unir las ventajas del 

STI y de los sistemas Hipermedia, basados en 

tecnologías web.  

Los componentes principales de nuestro sistema son:  

- el Sistema Tutor (ST), que tiene la ventaja de su alta 

flexibilidad y grado de interacción de una interfaz 
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basada en un SH. El ST, mantiene toda la actividad del 

sistema inteligente. La idea es establecer un conjunto de 

tests, bien definidos, para controlar el conocimiento 

adquirido por un usuario en un tiempo determinado. 

Podemos distinguir tres módulos principales dentro del 

ST: 

1. El Área Pedagógica, que representa los contenidos 

específicos que debe aprender un estudiante. En nuestro 

caso, se usa un método de comunicación no verbal. 

2. El Módulo Didáctico, que es el responsable de  que 

exista una buena adaptación entre el sistema y el 

estudiante. 

3. El Modelo del Estudiante, que recopila información 

sobre los perfiles de los estudiantes, conocimiento del 

área, material didáctico usado, y un histórico del 

aprendizaje de un estudiante. 

- y el segundo componente principal de nuestro sistema 

es el Sistema Hipermedia (SH), que tiene como ventaja 

el alto grado de adaptación entre el usuario y el módulo 

ST, ascendiendo a la ejecución óptima del sistema 

completo. El SH puede ser dividido en tres módulos 

funcionales:  

1. El módulo de Interfaz de Usuario, es el lugar común 

donde el usuario final del sistema y su constructor 

convergen. Debe ser diseñado con el propósito de 

adaptarse al perfil de un usuario específico. En nuestro 

caso, este módulo será especialmente difícil, porque 

cada usuario puede requerir diferentes medios físicos 

para interactuar con el sistema, desde pulsadores 

binarios hasta teclados virtuales, dependiendo de las 

capacidades motoras apropiadas para este tipo de 

interacción. 

 2. El Hiperespacio, que almacena, en una base de datos, 

toda la información útil para mostrar al usuario.  

3. El módulo de control de navegación, conecta el SH 

con el ST, adaptando la accesibilidad del hiperespacio a 

las decisiones del Tutor y, al mismo tiempo, informando 

al Tutor sobre las actividades desarrolladas por el 

usuario mientras estás navegando. 

Una vez descritos los módulos fundamentales que 

sustentan el sistema (DiComBliss), puede decirse que 

los STI son programas interactivos en los que se ha de 

motivar al alumno para que éste aprenda, por tanto, el 

tiempo de respuesta del tutor ha de ser lo más corto 

posible para no entorpecer el grado de atención del 

alumno. Esto hace aconsejable relegar a una fase off-

line los posibles procesos de automejora y de 

modelización profunda del alumno, partiendo a priori 

de un modelo cognitivo superficial del mismo (nobel, 

medio y experto). 

Finalmente, con el propósito de aclarar el tipo de 

interfaz multimedia que nosotros implementamos, se 

muestra un ejemplo (Figura 3), sobre nuestro nuevo 

sistema, DiComBliss. Además, debemos notar que cada 

interfaz tiene limitaciones iniciales relacionadas con el 

monitor del ordenador y la cantidad de símbolos Bliss 

que pueden ser mostrados al mismo tiempo. 

  

    
 
Fig. 3. DiComBliss: a) pantalla inicial y b ) ejemplo de una 

pantalla que muestra diferentes símbolos Bliss. 

 

4. Discusión 
Hemos establecido un acuerdo de cooperación con la 

institución española “Centro de Promoción Personal e 

Integración Social de Paralíticos Cerebrales Adultos y 

Minusválidos Físicos Gravemente Afectados, Maset de 

Frater”, con el propósito de investigar un escenario real. 

En este momento, hay ocho personas en el centro, las 

cuales interactúan, a nivel de comunicación con el 

entorno, usando el sistema Bliss. Estas personas forman 

nuestro grupo de prueba. Cada uno de los ocho 

miembros del grupo de prueba tiene diferentes 

capacidades y discapacidades. Por tanto, se tienen 

diferentes perfiles de usuario y diferentes dispositivos 

de entrada. Pero el dispositivo de salida es un monitor 

CTR común. Para poner a prueba nuestro sistema, 

hemos diseñado un test, el cual está dividido en dos 

fases: la primera, nos servirá para aclarar todos los 

parámetros dinámicos del perfil de los usuarios y revisar 

el prototipo; y en la segunda fase, se pretende 

monitorizar las situaciones en las que los miembros 

usan el prototipo en sesiones de formación y de 

comunicaciones personales fuera de las horas de 

aprendizaje. 

Con este nuevo proyecto, se pretende mejorar los 

resultados obtenidos con el ComBliss, el cual es lento 

porque no es posible mostrar eficazmente más de 40 

símbolos Bliss por pantalla. Por otra parte, es más fácil 

distinguir las categorías de símbolos Bliss en la pantalla, 

puesto que cada una de ellas, se representa por un color 

diferente.  

Con el DiComBliss se pretende que,  las personas que 

hagan uso de éste, no encuentren barreras para 

comunicarse. 
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Resumen 
Este trabajo se presenta los criterios empleados para el 

diseño de la interfaz de una silla de ruedas inteligente 

basada en un ordenador de mano. En primer lugar se 

presentan las características principales de las sillas de 

ruedas inteligentes que son dispositivos que combinan 

la navegación automática con cierto grado de 

conducción por parte del usuario. Este tipo de 

interacción se conoce como de “control compartido” y 

necesita interfaces adaptables ubicuas. Posteriormente 

se discuten las necesidades de los usuarios de estos 

sistemas. A partir de los resultados anteriores se definen 

las características de una interfaz adaptable basada en el 

modelado del usuario, la tarea y el entorno. Por último 

se describe la aplicación práctica de este proceso en el 

diseño de los dispositivos y programas de interacción 

diseñados para la silla de ruedas inteligente TetraNauta. 

 

1. Introducción 
Las personas con discapacidad experimentan 

dificultades para utilizar ordenadores personales debido 

a diferentes causas: limitaciones de movilidad, 

discapacidades sensoriales o dificultades cognitivas, 

entre otras. Sin embargo, para muchas personas con 

discapacidad el ordenador es el único medio para 

acceder, por ejemplo, a sistemas de ayuda a la 

comunicación directa y/o remota, el control del entorno, 

acceso a redes telemáticas, etc. Dado que hoy en día el 

ordenador es la puerta de acceso a aplicaciones de 

ayuda locales y a servicios remotos, las barreras de 

acceso al computador impiden el uso de esos servicios y 

aplicaciones y pueden llegar a crear problemas de 

exclusión social. Para evitar este problema, la 

Tecnología Asistencial trata de adaptar los ordenadores 

a las características físicas, sensoriales y, en menor 

medida, cognitivas de los usuarios con discapacidad [5, 

7]. 

Hasta tiempos recientes los esfuerzos se han dirigido 

principalmente a hacer accesibles los ordenadores 

personales de mesa debido a que son baratos, potentes y 

configurables. Aunque se ha conseguido un aceptable 

grado de accesibilidad para estos sistemas, siguen 

presentando dificultades inherentes a su tamaño, peso, 

cableado, localización fija, etc., que impone 

restricciones a su uso. Por ejemplo, las personas con 

restricciones de movilidad pueden tener problemas no 

sólo para usar esteclado o el ratón, sino también para 

realizar actividades muy frecuentes tales como insertar 

dispositivos de almacenamiento (diskettes o CDs), 

conectar y desconectar dispositivos. 

Sin embargo, el mayor problema puede ser la necesidad 

de acercarse al ordenador para usarlo. Cuando el 

ordenador es el medio principal de comunicación con 

otras personas y/o con el entorno no es sensato que el 

usuario tenga que aproximarse a él cada vez que quiere 

utilizarlo. Los usuarios con restricciones de movilidad 

requieren precisamente dispositivos móviles que les 

ofrecen servicio permanente independiente del lugar en 

que se encuentren y accesibilidad física sin necesidad de 

ir aun lugar concreto para usarlos [9]. Así pues, cuando 

los problemas de accesibilidad se deben a restricciones 

de movilidad, los ordenadores de mano (Vg., PDAs, 

Tablet PCs, etc.) pueden ofrecer alternativas 

convenientes para evitar los problemas de accesibilidad 

de los ordenadores de mesa. Los ordenadores de mano 

tienen gran capacidad de cálculo y admiten la conexión 

a redes inalámbricas, lo que permite a los usuarios la 

interacción ubicua que resulta muy útil para las personas 

con restricciones de movilidad. Sin embargo, los 

problemas de usabilidad que presentan estos 

ordenadores hacen que sean difíciles de utilizar, 

principalmente debido al tamaño del display y de los 

dispositivos de entrada. 

 

2. Sillas de Ruedas Inteligentes 
Las personas con restricciones motoras severas que 

tienen dificultades para conducir una silla de ruedas 

manual o de tracción eléctrica pueden verse favorecidas 

por el uso de sillas de ruedas inteligentes (Smart 

wheelchairs). Estas sillas de ruedas están provistas con 

control computerizado que ayuda al usuario en el guiado 

con diferentes niveles de automatización [10]. Además,  

la interfaz de la silla puede  realizar otras labores, tales 

como facilitar la Comunicación Alternativa o 

Aumentativa, el control de entorno, el acceso a 

información remota a través de redes inalámbricas, etc. 
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Mientras que existen técnicas para el desarrollo de la 

etapa de control bien establecidas, procedentes de la 

Robótica Móvil, el diseño de la interfaz de usuario 

requiere un esfuerzo de investigación importante, ya que 

es necesario garantizar el control compartido –por el 

usuario y por el computador– del dispositivo 

Este trabajo presenta la sistematización del desarrollo de 

una interfaz adaptable adecuada a las diversas  

necesidades de usuarios con diferentes niveles de 

restricción motora. La plataforma móvil utilizada es la 

silla de ruedas inteligente TetraNauta, construida sobre 

una silla de ruedas de tracción eléctrica comercial, que 

es capaz de navegar siguiendo marcas en entornos 

estructurados cerrados, tales como por ejemplo 

hospitales. El objetivo principal en el desarrollo 

TetraNauta era producir una silla económicamente 

accesible. Para ello se minimizó el uso de hardware 

complicado (principalmente sensores caros) y se 

compensó esta limitación mediante el desarrollo de 

software más inteligente. Por otro lado se evitó 

manipular los motores o la etapa de potencia de la silla 

para evitar la pérdida de la garantía original. En la 

figura 1 se puede ver un esquema de la arquitectura del 

sistema TetraNauta. 
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Fig. 1. Arquitectura del sistema TetraNauta. 

 

3. Requisitos de la Interfaz de Usuario 
Debido a las restricciones de movilidad propias del 

entorno de las sillas de ruedas, la interfaz suele basarse 

en ordenadores de mano. Estos dispositivos tienen poco 

peso y consumo, lo que facilita su movilidad, y 

disponen de conexiones inalámbricas lo que facilita el 

desarrollo de aplicaciones ubicuas. 

Las dificultades que presentan las personas con 

discapacidad para manejar las inveraces móviles se 

deben usualmente a los requisitos de coordinación y 

fuerza en los miembros superiores que imponen los 

dispositivos de entrada tradicionales en estos sistemas 

(lápiz o algún tipo de joystick integrado en miniatura). 

Además los dispositivos de salida suelen ser displays de 

alta calidad pero de pequeño tamaño, que pueden 

resultar difíciles de ver. Así pues, si queremos que el 

usuario con discapacidad utilice un ordenador de mano 

para controlar su silla de ruedas, es necesario dotarle de 

un dispositivo de entrada que pueda utilizar (por 

ejemplo un joystick adaptado). En algunos casos será 

necesario complementar la salida visual sobre el display 

con voz sintética.  Sin embargo, el problema más 

importante es reducir la necesidad de interacción física. 

Por tanto, los usuarios requieren dispositivos de entrada 

y procedimientos de interacción adecuados a sus 

características. Además es necesario automatizar las 

tareas de interacción tanto como sea posible para 

minimizar la intervención del usuario [2]. Esto puede 

hacerse mediante el diseño de interfaces adaptables que 

tengan en cuenta las restricciones impuestas por el 

sistema, el tipo de usuario, la tarea y el contexto. 

 

Otras necesidades de los usuarios 
Además de las características físicas, existen aspectos 

relacionados con las actitudes, intereses, situación 

cognitiva y emocional, etc., que deben ser tenidos en 

cuenta para asegurar la adecuación de la interfaz. Por 

ejemplo, aunque muchas tareas de interacción pueden 

ser automatizadas, es necesario asegurar la participación 

del usuario para mejorar su interés, atención y 

rehabilitación. Algunas pautas básicas para el diseño: 

� Control: el usuario debe sentir que es él quien 

decide. De otra manera el sistema puede generar 

frustración y pasividad.  

� Rehabilitación: muchas personas con discapacidad 

pueden mejorar su capacidad cognitiva, actitud 

personal e integración social si se les provee con la 

ayuda adecuada. Dado que estos aspectos 

experimentan cambios en la interacción bastante 

rápidos la interfaz debe ser capaz de adaptarse a 

súbitas variaciones físicas, cognitivas y 

emocionales de los usuarios. 

� Seguridad: muchos de estos sistemas interactúan 

con el contexto de diversas maneras que pueden ser 

peligrosas en caso de fallo o error del sistema. El 

diseñador debe asegurarse de que el sistema es 

seguro fiable y tolerante a fallos.  

� Aspectos éticos: es necesario asegurar que el 

sistema no toma decisiones sustituyendo la 

voluntad del usuario y que su intimidad es 

respetada [1]. 

� Aspectos económicos: hay que utilizar tecnologías 

baratas para evitar los sistemas inasequibles. 
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Los diseñadores tienden a ignorar los aspectos que no 

son puramente técnicos. Sin embargo estas pautas son 

importantes para poder diseñar sistemas aceptables y 

adecuados  a las necesidades de los usuarios. 

 

4. Interfaz Adaptable 
La interfaz adaptable propuesta se basa en tres modelos 

básicos que le permiten razonar sobre el estado del 

usuario, la tarea que está realizando y el contexto en que 

se desarrolla, para facilitar la comunicación. 

 

Modelo de usuario 
Se utiliza un modelo de usuario básico basado en las 

técnicas tradicionales de modelado de usuario. En 

primer lugar se seleccionan los parámetros observables 

relevantes para la interacción, y los valores que puede 

tomar cada uno de ellos. En este caso: capacidad de 

reacción (lenta, media, rápida); precisión de los 

movimientos (baja, alta); tipo de voz (normal, 

disártrica); número de teclas que puede manejar (1, 2 

,9) y capacidad de orientación (baja, alta). A partir de 

las combinaciones posibles de estos parámetros se 

definen diversos perfiles de usuario y estereotipos.  

El sistema evalúa los cambios en los parámetros 

observables y los compara con los perfiles definidos. 

Así puede hacer suposiciones sobre el usuario y 

presentar un comportamiento adaptado a sus 

necesidades. Por ejemplo, qué tipo de tareas 

corresponden al usuario y cuáles deben ser 

automáticamente desarrolladas por el sistema, para el 

control comnpartido. Algunos de los parámetros, tales 

como tiempo de reacción y precisión, pueden variar de 

forma rápida debido a la fatiga, o por cambios de 

motivación, mientras que otros varían lentamente, por 

ejemplo, mediante procesos de aprendizaje. 

 
Modelo de tarea 
Se identifica y detalla el conjunto de tareas que pueden 

ser realizadas. Las tareas básicas de TetraNauta son: 

conducción automática; conducción manual; 

comunicación remota por voz; comunicación 

remota/local mediante texto (AAC),  control de 

entorno, y acceso a la web. 

De este modo el sistema puede identificar la tarea 

activa, y proveer los comandos más adecuados para ella. 

El modelado de tarea permite la simplificación de la 

interfaz ocultando las tareas que no pueden realizarse y  

ofreciendo al usuario sólo las acciones que se pueden 

realizar en un estado concreto del diagrama de tareas. 

Por ejemplo, cuando la silla lleva al usuario a un destino 

de manera automática sólo se pueden seleccionar las 

órdenes “stop”, “cambio de destino” y “cambio a 

control manual”, lo que minimiza el esfuerzo de 

selección por parte del usuario. La figura 2 ofrece un 

esquema simplificado del diagrama de tareas previsto 

para TetraNauta. 

 
Fig. 2: Diagrama de tareas simplificado 

 

Modelo de contexto 
Una de las características de la especificación de 

TetraNauta es que ha sido diseñada para navegar en 

entornos cerrados estructurados. Esta característica 

puede ser aprovechada para la creación de un modelo de 

contexto [6] que permita modular la interacción con el 

usuario en función del lugar en que la misma se está 

desarrollando. Para el desarrollo del modelo de contexto 

se pueden usar técnicas ampliamente empleadas en 

Robótica Móvil [3, 8], como son los grafos que 

representan mapas topológicos [4].   

La versión actual de TretraNauta usa marcas para la 

navegación. Esta información se almacena, de forma 

abstracta, en un grafo para permitir la planificación 

(path planning) y la conducción automática (driving). 

Un grafo que representa un mapa topológico de un 

entorno estructurado permite la identificación de la 

posición actual y las funciones disponibles en esa zona. 

En la figura 3 se puede ver un grafo que representa una 

planta de un hospital. El sistema de posicionamiento 

permite determinar la posición actual mediante una serie 

de beacons diseminados en el entorno. 

Este modelo simplifica el diálogo de la interfaz ya que 

permite determinar el subconjunto de tareas que pueden 

ser realizadas en una posición concreta. De este modo el 

conjunto defunciones que ofrece la interfaz se limita a 

aquellas que son posibles en ese lugar. Por ejemplo, la 

función de “elección de destino” del sistema de 

navegación automática se limita a aquellas posiciones 

que sean alcanzables desde la posición actual. La 

combinación con la información provista por los 

modelos de usuario y de tarea permitirá además ordenar 

estos destinos en función de los gustos y preferencias 

del usuario, teniendo en cuenta la tarea que está 

realizando. 

 

Comportamiento del sistema 
Debido a las limitaciones de movilidad de los usuarios, 

el principal objetivo de estas interfaces es minimizar el 

número de acciones que el usuario tiene que realizar 

para hacer una determinada selección. Como hemos 

visto, la combinación de los tres modelos mencionados 

permite la simplificación del dialogo, aumentando la 
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inteligencia de la interfaz: con los datos que el sistema 

conoce del usuario, la tarea y le contexto puede hacer 

suposiciones acertadas sobre los deseos del usuario. 

 Así pues, el comportamiento del sistema (cs) depende 

de las características del usuario (u), de la tarea actual 

(t), y del contexto (c) en el que se desarrolla la tarea. 

 

csh = f (ui ,tj , ck) 

 

Por ejemplo, el conocimiento que el sistema tiene de la 

persona (usuarioi) que trata de seleccionar un destino 

(tareaj) desde la posición actual (contextok) permite 

ofrecer los destinos alcanzables desde la posición actual 

ordenados por la preferencia del usuario (tal como lo 

describe el comportamiento_del_sistemah).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Un grafo (línea de puntos) para representar un mapa 

topológico de una planta. 

 

5. Interfaz Física 
La versión actual del la interfaz TetraNauta se ejecuta 

sobre un pocket pc Compaq iPAQ conectado al bus de 

control DX (de tipo CAN) mediante un enlace 

inalámbrico IEEE 802.11 que le permite además el 

acceso remoto a un hogar inteligente y a la web. 

El sistema se controla mediante el mismo joystick (o 

mouthstick) empleado para controlar la silla. 

Actualmente se está experimentado con otros tipos de 

dispositivos de entrada tales como el reconocimiento de 

voz. En la figura 4 se puede ver el prototipo actual de 

TetraNauta. 

 

Usabilidad y Accesibilidad 
Las evaluaciones de usabilidad y accesibilidad se 

desarrollaron en el Hospital Nacional de Parapléjicos de 

Toledo, lo que ha permitido mejorar los sucesivas 

versiones de la interfaz TetraNauta y validar el enfoque 

de diseño. 
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Resumo  
Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Projeto 

intitulado “Catálogo Digital de Ji-Paraná em Libras”, 

que objetiva desenvolver e disponibilizar um catálogo 

digital da cidade de Ji-Paraná em Libras na Internet, 

contendo as fotos dos locais turísticos, históricos, 

comerciais e públicos, os respectivos sinais em 

LIBRAS, bem como a escrita do local em Língua 

portuguesa escrita. Proporcionando a comunidade surda 

e ouvinte de Ji-Paraná e de outros municípios maior 

conhecimento destes locais e seus respectivos sinais. O 

catálogo será uma ferramenta que atuará como 

instrumento de aprendizagem.  Funcionando como 

ponto de partida para a construção de novos 

conhecimentos. A intervenção reflexiva utilizada na 

construção do Catálogo é a abordagem progressista 

apoiada na concepção teórica do socioconstrutivismo de 

Vygotsky, a linguagem de programação para a 

construção do protótipo é o Flash-MX, a técnica de 

avaliação de usabilidade é o sistema de monitoramento, 

tendo como paradigma evolutivo o protótipo descartável 

até chegar no produto final desejado. 

 

 

1. Introdução 
A sociedade tem presenciado de forma voraz, a 

introdução de novas tecnologias serem aplicadas no 

processo ensino-aprendizagem. E o computador é um 

recurso atual e importante, e os professores o têm 

utilizado como um meio de promover a aprendizagem 

de forma ativa e dinâmica auxiliando no 

desenvolvimento cognitivo da criança, é a idéia de 

aprender com as tecnologias. Sabe-se que as pessoas 

portadoras de necessidades especiais passam por 

diversas dificuldades para serem inclusas na sociedade 

[2]. Existem vários aspectos que dificultam a inclusão 

dos deficientes auditivos, um deles é a questão da 

língua, pois, os surdos, têm a Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS, como primeira e a Língua portuguesa 

como segunda. Sendo assim, a proposta de educação 

utilizada é o bilingüismo, onde o ensino primeiro ocorre 

em Libras e posteriormente na língua portuguesa escrita 

[1]. É através da Libras que o surdo recebe toda a sua 

instrução, sabe-se também que enquanto o aluno ouvinte 

estrutura o conhecimento produzindo uma imagem 

mental a partir dos sons da fala, o aluno surdo, produz 

imagens mentais a partir dos recursos visuais e dos 

sinais, porém, o ensino da Língua Portuguesa é 

fundamental para sua inserção na sociedade [1].  

Neste contexto, as novas tecnologias, em especial o 

computador oferecem os elementos extras no processo 

de aprendizagem a estes usuários, dentre eles as fotos, 

vídeos, efeitos especiais e outros, que proporcionam 

maior capacidade de enriquecer a percepção conduzindo 

a compreensão por meio dos atributos visuais que estas 

mídias oferecem que é de grande importância para o 

indivíduo em questão.  Proporcionar aos professores 

uma ferramenta que servirá de instrumento de apoio 

auxiliando-o em sala de aula. O projeto catálogo Digital, 

desde sua elaboração até o produto final será uma 

ferramenta que proporcionará novos conhecimentos.  

Por todos estes motivos, a idéia deste trabalho surgiu da 

necessidade de beneficiar as pessoas portadoras de 

deficiência auditiva e comunidade, com uma ferramenta 

que aumente o seu conhecimento, auxiliando-os a 

conhecer e reconhecer os vários locais da cidade em que 

vivem, servindo também de ponto de partida para as 

professoras de salas de recursos, que fará a relação do 

que foi aprendido na construção do catálogo com os 

conteúdos estudados em sala de aula regular, facilitando 

assim a assimilação dos novos conhecimentos. 

 

2. Metodologia  
Para desenvolver o projeto utilizamos como critério à 

posição “Pedagogia Progressista”, onde o papel de 

quem ensina deve ser de propiciar ao educando 

conhecimento e trocas de experiências, uma interação 

entre o meio (natural, social, cultural) e o sujeito, sendo 

o professor um mediador, e o educando se mobilizando 

com uma participação ativa. Para implementação do 

Catálogo Digital de Ji-Paraná em Libras, tiramos fotos 

dos locais a serem estudados, mediamos as informações 

sobre os locais de forma contextualizada, realizamos 

uma busca no dicionário de Libras do INES (Instituto 

Nacional do Surdo|), para verificação da existência do 

sinal em LIBRAS, caso exista é utilizado, senão, os 

surdos se reúnem e criam o sinal para o local, 

principalmente se o local é pertencente apenas na cidade 

de Ji-Paraná, por exemplo: CERON (Centrais Elétricas 

de Rondônia).  Com uma máquina digital filmamos um 

aluno surdo fazendo o sinal em Libras, utilizamos o 

rodízio para escolher quem será o aluno que fará o 

filme, o mesmo método é utilizado para ministrar as 

aulas contextualizadas sobre os locais entre as seis 

professoras que participam como colaboradoras ativas  

no projeto.  Usamos o computador para construção do 

Catálogo Digital, para tal foi desenvolvida uma 

estrutura numa linguagem de programação de fácil 

utilização e compatível a utilização de várias mídias. O 
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papel do aluno neste processo está delimitada em 

relacionar a foto do local, o sinal em Libras e a escrita 

do nome do local, bastando arrastar para os locais 

definidos (foto/sinal/escrita) de fácil manuseio. 

No desenvolvimento da construção do catálogo pelos 

alunos, o acompanhamento é realizado pelas professoras 

das salas de recursos (cinco professoras), mediando 

junto a cada aluno o conhecimento adquirido, no 

momento da elaboração do catálogo e posteriormente no 

apoio dado nas salas de recursos da Rede Pública de 

Ensino, na construção de frases e textos 

contextualizados e relacionados aos conteúdos 

curriculares. São abordados cerca de quatro locais em 

cada aula, após a aprendizagem inicial de cem locais, 

será disponibilizado os mesmos na Internet, para 

consulta da comunidade surda e ouvinte, e será 

mensalmente atualizado a cada novos locais aprendidos. 

 
3. Teoria Pedagógica  Socioconstrutivismo 
Um referencial teórico aplicado no projeto em 

desenvolvimento é a teoria de Vygotsky, o 

socioconstrutivismo, que considera a aprendizagem um 

processo de construção de conhecimento, que se dá na 

interação da criança com o adulto ou com seus pares 

subjacente [5]. Segundo [3], são inúmeras as formas de 

utilizar signos como instrumento que auxiliam no 

desempenho de atividades psicológicas.  

No caso dos alunos surdos, torna-se essencial a 

utilização destes signos (língua de sinais, fotos, escrita), 

em contextos significativos, reunindo subsídios para 

uma análise mais aprofundada do desenvolvimento.  

Segundo [4], o processo de apropriação do 

conhecimento, pelo aluno, embasa-se nos 

conhecimentos prévios (signos), caracterizados pela 

aquisição de conceitos cotidianos. A criança quando 

entra na escola, traz consigo a formação de conceitos 

espontâneos, fragmentados, ligados à vida diária. Estes 

conceitos, mediados pelo professor, serão ampliados 

com a introdução dos conhecimentos formais. No caso 

dos surdos, o acesso ao conhecimento estará 

intimamente ligado ao uso comum de um código 

lingüístico prioritariamente visual, caso contrário, terá 

acesso às características físicas do objeto e não as 

conceituais. E segundo [2], infelizmente é o que ocorre 

em muitas escolas públicas. Sendo assim, o trabalho 

pedagógico deve ter, como ponto de partida, os 

conhecimentos que a criança já possui. Esta seria a base 

para a ampliação e aquisição de novos conhecimentos. 

É neste contexto educacional, que o projeto em 

desenvolvimento direciona-se, como uma ferramenta de 

apoio às salas de aula, proporcionando um ambiente 

educacional interativo e agradável não somente as 

características físicas dos locais da cidade, mas também 

as conceituais, possibilitando assim, que essas 

informações serviram de base para ampliação e 

aquisição de novos conhecimentos, uma vez que os 

surdos chegam à escola sem esses conhecimentos 

prévios. 

 

4. Figuras 
 

 
Fig. 1. Professoras ministrando  aula contextualizada sobre o 

local 

 

 
Fig. 2. Aluno montando o catálogo 

 

 
Fig. 3. Alunos montando o catálogo  
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Fig. 4. Alunos montando o catálogo 

 

 
Fig. 5. Professoras mediando a aprendizagem 

 

 
Fig.6  Protótipo do catálogo Digital montado pelos alunos 

 

 

 
Fig.7  Professora na sala de recurso aplicando os novos 

conhecimentos com alunos surdos  

 

 

5. Resultados alcançados 
O projeto “Catálogo digital de Ji-Paraná em Libras”, 

está sendo desenvolvido desde fevereiro de 2005 com 

alunos surdos que estão inclusos nas escolas públicas 

municipais e estaduais, com uma média de 40 alunos. 

Os resultados têm se mostrado satisfatório, e atribui-se 

isso ao comprometimento das seis professoras 

envolvidas no desenvolvimento do projeto, por 

acreditarem em uma educação que respeite as 

diversidades e limitações de todos os seres em 

construírem o seu próprio conhecimento que segundo 

[5], ocorre por meio da interação entre os indivíduos, 

podendo ser o professor ou o colega do lado.  Nas salas 

de recursos destas escolas públicas, as professoras 

relacionam o tema que foi estudado no desenvolvimento 

do projeto, com os conteúdos curriculares ministrados 

nas salas de aula regular. E com isso constatamos uma 

grande melhora na aprendizagem destes alunos, 

principalmente nas características conceituais, por 

construírem frases significativas, bem como 

interpretarem textos em que foram inclusos os locais 

estudados. Exemplificando: Antes do desenvolvimento 

do projeto foi feita uma pergunta a um surdo; o que é 

uma prefeitura? Ele respondeu: uma casa e depois 

pensou e disse: não sei.  Após ser estudado no projeto 

este local, foi repetida não só esta pergunta como várias 

outras relacionadas com este local e ele foi capaz de 

responder com clareza tudo referente à prefeitura. 

Portanto, acreditamos que com este trabalho estamos 

criando situações que promovam a aprendizagem 

significativa e, por conseqüência, o desenvolvimento 

cognitivo do aluno. As atividades envolvidas são 

mediadas pelo sistema simbólico, acessível aos surdos 

utilizando os recursos visuais de comunicação que 

servem de apoio à informação transmitida (vídeo, fotos, 

cartaz, escrita, leitura) mediando assim a aprendizagem 

que ao mesmo tempo servirá de base para aquisição e 

ampliação de novos conhecimentos. 
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6. Conclusão 
No desenvolvimento do “O catálogo Digital de Ji-

Paraná em Libras”, procurou desde o início de sua 

implantação até o presente momento, manter coerência 

com a proposta pedagógica para qual foi projetado, a 

fim de manter o sentido de sua criação, que é 

proporcionar a comunidade surda e ouvinte maior 

conhecimento destes locais e seus sinais em Libras, bem 

como mediar a assimilação da informação para que cada 

indivíduo construa seu próprio conhecimento. È uma 

ferramenta que servirá de apoio no processo de 

aprendizagem, funcionando como ponto de partida para 

a construção de novos conhecimentos. Proporcionando 

de uma forma interativa e de fácil manuseio a 

contextualização do conteúdo estudado.  Sabe-se que as 

pessoas surdas, por limitação sensorial, que as impede 

de adquirir naturalmente a língua oral, lançam mão de 

formas alternativas de apropriação da linguagem 

fazendo uso de processos cognitivos e simbólicos 

visuais. E segundo [4] é a constituição de sistemas 

simbólicos, que nos permite o pensamento 

generalizante, ordenando e categorizando dados da 

realidade, conceitualmente, é que a torna base do 

pensamento. Assim, a comunicação visual (língua de 

sinais, gestos naturais, dramatização, mímica, desenho, 

escrita, etc.) é o requisito para o desenvolvimento do 

pensamento. Palavras desconhecidas devem ter seu 

conteúdo clarificado para os alunos de forma 

contextualizada, pois caso contrário será um indicador 

sem efeito. O professor deve lançar mão de todos os 

recursos e estratégias visuais, para que seu aluno surdo 

se beneficie das aulas. Sabe-se que no processo de 

inclusão dos alunos surdos, as condições ideais nem 

sempre são encontradas, tendo como uma das maiores 

dificuldades a questão da comunicação [2]. Portanto, o 

objetivo inicial deste trabalho foi provocar 

aprendizagem significativa para que o aluno se 

desenvolva cognitivamente, identificando os signos 

(figuras, sinais e escrita) conceitualmente, em Libras e 

na Língua Portuguesa. Utilizando as tecnologias a favor 

da educação, como uma ferramenta que apoiara o aluno 

no processo de aprendizagem e o professor como uma 

ferramenta de trabalho. Portando, para continuar obter 

bons resultados é necessário prosseguir com o projeto, 

procurando abordar o maior número possível de locais 

da cidade,  que nas salas de recursos as professoras 

continuem relacionando os locais estudados com os 

conteúdos curriculares, direcionando o ensino para 

frases e textos contextualizados, sempre atento a todas 

as particularidades educacionais do público alvo.  

Porque segundo [2] ...”a configuração ampla dos 

problemas não deve diminuir o significado do que se 

passa na sala de aula, povoada de indícios das questões 

fundamentais a serem enfrentadas. Esse espaço é feito 

de “pequenas “iniciativas, mas é nele que se 

concretizam os discursos das “grandes” iniciativas – dos 

chamados contextuais, com seus ideários, proposições e 

ações”. 
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Resumo  
Com base na importância da Comunicação Alternativa e 

Aumentativa para a recuperação e ensino de crianças 

com dificuldades no comunicar, na ampla presença dos 

computadores nas instituições de ensino especiais e na 

necessidade de uma ferramenta que concilie a 

Comunicacao Alternativa à informática, desenvolveu-se 

um pacote de aplicativos gratuito e livre. Após o 

primeiro ano de aplicação em escolas de ensino 

especial, o sistema tem mostrado resultados satisfatórios 

e mais amplos do que o esperado, auxiliando o processo 

de ensino de crianças com paralisia cerebral. 

 

1. Introdução  
A Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA) vem 

se mostrando como uma ferramenta imprescindível no 

cotidiano de pessoas sem fala, recuperação de pacientes 

com perda da comunicação espontânea e, até mesmo, no 

ensino infantil [1]. Além de sua importância, a CAA 

destaca-se por sua acessibilidade, bastando recortes de 

revistas, embalagens e fotografias para a elaboração de 

um programa de CAA. No entanto, sistemas mais 

complexos, como pranchas de comunicação digitais, 

sintetizadores de voz e aplicativos computacionais 

também são utilizados [2].  

Dentro deste espectro e objetivando oferecer à 

população brasileira um aplicativo computacional de 

CAA, desenvolveu-se o Amplisoft, um conjunto de 

aplicativos composto por três softwares auxiliares no 

ensino e comunicação da criança com dificuldade ou 

impossibilidade em manter comunicação oral, com ou 

sem déficit cognitivo.  

Os aplicativos contêm um editor de pranchas de 

comunicação, para construção de telas com ícones 

desenvolvidos para a comunicação pictográfica, uma 

prancha de comunicação na tela do computador, 

permitindo ao usuário comunicar-se, estruturando suas 

mensagens com uso dos símbolos e um emulador de 

teclado com facilitadores, aceleradores de uso e 

interface com demais aplicativos do ambiente 

Windows
®
. O Amplisoft é um software gratuito e livre, 

com código fonte aberto permitindo alterações feitas por 

quem se interessar e encontra-se disponível na internet. 

Este artigo explana sobre a linguagem pictórica 

desenvolvida, o desenvolvimento e as características 

dos aplicativos e descreve o uso dos mesmos em escolas 

especiais da região de Curitiba, Brasil, uso este que tem 

destacado o software como uma importante ferramenta 

de apoio às pessoas com dificuldade no comunicar.  

 

2. Desenvolvimento 
Em desenvolvimento de ferramentas alternativas para 

controle do computador, como mouse de cabeça e olho 

[3], [4], [5], percebeu-se a carência de um sistema 

computacional que auxiliasse os alunos e professores, 

do ensino especial, na criação de mensagens e produção 

de texto. Esta carência iniciava-se na ausência de uma 

linguagem pictórica que se aproximasse da realidade da 

criança brasileira, sendo, então, utilizadas linguagens 

estrangeiras adaptadas com recorte de revistas, anúncios 

de supermercados, rótulos de produtos e fotografias. 

Além disso, sempre que uma prancha de comunicação 

precisava ser desenvolvida para uma criança, muito 

trabalho fazia-se necessário: fotocópias, recortes, 

colagens, busca de gravuras, plastificação e produção de 

fotografias. Neste preparo, tempo e estímulo do 

profissional de ensino eram perdidos, prejudicando o 

aluno, sem somar o custo deste processo à instituição de 

ensino, caracteristicamente carente. 

No entanto, os computadores começavam a aflorar 

dentro dessas instituições, através de doações de 

grandes empresas ou de projetos governamentais de 

inclusão digital. Vislumbrou-se, então, o 

desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar no ensino 

ou recuperação de pessoas sem comunicação oral, ou 

dificuldades no comunicar. 

Iniciou-se o trabalho de desenvolvimento analisando-se 

a linguagem pictórica utilizada na Escola de Ensino 

Especial Tia Vivian Marçal, na cidade de Curitiba, 

observando-se qual a linguagem adotada e, nela, quais 

os símbolos mais utilizados. A Picture Communication 

Symbols, PCS [6], era a linguagem adotada pela escola. 

Encontraram-se, em bibliografia referente [7], estudos 

que indicam apresentar a linguagem PCS boa resposta e 

aceitação de voluntários, relatando até que crianças não 

deficientes em idade pré-escolar aprendem, após três 

tentativas, mais símbolos PCS do que PIC ou Bliss [8], 

[9], e adultos deficientes avaliaram como equivalentes 

as linguagens PCS e PIC. Sobre tais argumentos, 

concretizou-se estabelecer como base de pesquisa e 

desenvolvimento a linguagem PCS. Segundo as 

profissionais de ensino questionadas, os símbolos 

devem ser simples para proporcionar rápida assimilação 

com os objetos e situações reais. 
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A partir dos dados coletados, iniciou-se o processo 

manual de desenho visando atender sempre a coerente 

relação entre os objetos e situações reais e a estrutura 

representativa formal dos ícones. Todos os desenhos 

receberam acabamento, como detalhes de vestimenta e 

expressões faciais. Findando esta primeira etapa foram 

apresentados os desenhos em preto e branco para análise 

das pedagogas e de alguns alunos da escola citada. 

Com as respostas obtidas sobre os resultados da 

primeira fase, aprimoraram-se os desenhos com a 

percepção de profundidade ilusoriamente tridimensional 

intencionalmente provocada através das luzes e sombras 

também aplicadas sobre as tonalidades de cores. 

Assim completaram-se as atividades, estabelecendo, 

também, as dimensões dos desenhos em 400x400 

pixels, de acordo com a relação de dimensão e resolução 

dos computadores onde serão visualizados e a definição 

dos desenhos impressos, disponibilizando-se os 578 

primeiros símbolos desta linguagem que se encontra em 

constante desenvolvimento à medida que novos 

símbolos mostram necessidade de serem criados. 

Paralelamente ao estudo da linguagem, iniciaram-se os 

estudos sobre as ferramentas computacionais, suas 

características necessárias e funcionalidade esperada. 

Visto a expectativa de se desenvolver um aplicativo 

gratuito e de amplo acesso, as características de 

software livre foram adotadas. O aplicativo contém 

licença GPL (General Public License) da GNU, o que 

confere ao seu usuário, ter, sobretudo, liberdade em 

executar o programa, para qualquer propósito, estudar 

como o programa funciona e adaptá-lo para as suas 

necessidades sempre que preciso com acesso ao código-

fonte. Tendo, ainda, liberdade de redistribuir cópias de 

modo a ajudar ao próximo; a liberdade de aperfeiçoar o 

programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo 

que toda a comunidade se beneficie. 

Decidiu-se subdividir o aplicativo em três softwares 

progressivos, que podem ser utilizados 

independentemente, conforme necessidade do usuário. 

Esta divisão compreende um editor de pranchas, um 

emulador de prancha de comunicação e um emulador de 

teclado, detalhados a seguir. 

 

2.1 Editor Livre de Prancha 

Percebendo a importância, aos profissionais do ensino 

especial, em possuir uma ferramenta que possibilite a 

manufatura, visualização e projeto cronológico das 

pranchas de comunicação, desenvolveu-se o “Editor 

Livre de Prancha”, propondo permitir a impressão das 

imagens disponibilizadas pela linguagem desenvolvida, 

em diversos tamanhos e disposição, em papel A4 ou 

carta, libertando seu uso da disponibilidade de 

computador, permitindo a iniciação do aluno numa 

linguagem pictórica, trabalhos escolares, exercícios para 

casa, entre outras atividades. O Editor foi desenvolvido 

utilizando a linguagem de programação Visual C++
®

 

com aplicação de classes MFC, buscando uma interface 

amigável e de acesso facilitado. 

Considerando a baixa capacidade de processamento da 

maioria dos computadores presentes nas instituições de 

ensino especial brasileiras e dos computadores 

domésticos, decidiu-se desenvolver uma interface 

limpa, sem desenhos e cores, tornando-se objetiva e 

prática, de fácil instalação, uso e compreensão. As 

disposições eleitas consideraram a folha de papel com o 

lado maior na horizontal (paisagem) e na vertical 

(retrato), como exemplificam as Fig. 1 e 2. 

 

 
Fig.1: Tela do Editor Livre de Prancha em disposição retrato. 

 
Fig.2: Tela do Editor Livre de Prancha em paisagem. 

A interface do Editor apresenta diversas opções de 

apresentação dos ícones, permitindo a distribuição de 6 

a 24 símbolos numa prancha, com ou sem legenda.  

Ainda, a interface apresenta um botão para cadastro de 

novo usuário e outro para apagar um usuário criado. 

Esclarece-se que não é necessário cadastrar um usuário 

para usar o aplicativo, porém, se é desejado salvar a 

prancha elaborada para futuro uso, o usuário deverá ser 

cadastrado. Há também um botão “Nova Prancha”, para 

que o aplicativo limpe a prancha que se encontra na tela 

e prepare o aplicativo para o preparo de outra. Sob o 

botão “Nova Prancha” há um espaço reservado para a 

lista das pranchas salvas pelo usuário em questão. 

A interface ainda apresenta um grupo de seis botões: 

“Salvar”: após a confecção de uma prancha, o usuário 

pode salvá-la para posterior uso, sendo necessário, para 

tal, que o usuário esteja cadastrado; 

“Apagar”: quando for do desejo do usuário excluir uma 

prancha por ele elaborada; 

“Importar”: caso o usuário deseje abrir as pranchas de 

um disquete. O sistema procurará no dispositivo de 

armazenamento e listará todos os arquivos presentes no 

formato procurado, para que o usuário localize o 

desejado, clique sobre seu nome e no botão “Abrir”; 

“Exportar”: permite gravar uma prancha em disquete; 
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“Imprimir”: estando o computador conectado a uma 

impressora, o usuário poderá imprimir a prancha da tela; 

“Sair”: para deixar de trabalhar com o aplicativo. 

O editor de prancha de comunicação possui um arquivo 

de instalação, o qual, ao ser é executado, aloca o 

programa na pasta “Arquivos de Programas” do 

computador em que está sendo instalado. O programa 

apresenta: o arquivo executável, o usuarios.cfg que 

armazena os usuários cadastrados, a ajuda (com os 

textos para socorrer o usuário em dúvidas), o 

desinstalador e as subpastas dos usuários onde são 

armazenadas todas as informações elaboradas por ele.  

 

2.2 Prancha Livre de Comunicação  

Com base nas pranchas de comunicação utilizadas pelas 

crianças, a interface de comunicação foi desenvolvida. 

A interface foi produzida visando não desviar a atenção 

do usuário, que deverá concentrar-se na seleção dos 

ícones, na mensagem e nos comandos do aplicativo, o 

que amplia seu uso por pessoas que apresentem déficit 

de atenção ou comprometimento cognitivo. 

A tela principal do aplicativo consiste em quatro 

campos, sendo um para formação de frases (mensagem) 

na parte superior e em três linhas de símbolos com seis 

colunas, divididas de acordo com suas funcionalidades e 

freqüência de uso, como mostra a Fig. 3.  

 

 
Fig.3: Tela principal da Prancha de Comunicação Livre. 

A primeira linha é formada pelos botões de comando 

que fazem a edição da mensagem (como voltar um 

símbolo ou limpar todo o campo de mensagem), 

acionam o sintetizador de voz, chamam as telas de 

configurações da prancha e de seleção do perfil dos 

usuários, e encerra o aplicativo. A segunda linha, 

terceiro campo, contém os grupos de símbolos, que 

depois de clicados exibem os ícones pertencentes ao 

grupo selecionado, por ordem de uso, ou seja, quando 

escolhido um grupo, a interface mostrará três linhas de 

ícones (dezoito símbolos), sempre mostrando os mais 

utilizados. Quando o grupo possuir mais de dezoito 

ícones, serão ilustrados os dezessete mais utilizados, 

pois o espaço reservado para o último será ocupado pelo 

ícone que representa “próxima tela”, onde serão 

dispostos mais símbolos, sempre em ordem de uso. Tais 

grupos são em número de seis e foram baseados na 

classificação utilizada pela linguagem simbólica PCS 

(expressões sociais, pessoas, substantivos, verbos, 

adjetivos, miscelânea), sendo cada grupo representado 

por uma cor, podendo ser configurados de acordo com o 

usuário. A terceira linha exibe dinamicamente os 

símbolos da predição, exibindo os seis símbolos mais 

prováveis de sucederem o último selecionado.  

A fim de tornar o uso do software uma tarefa leve, 

exigindo do usuário o menor esforço possível, foram 

criados aceleradores de uso para a interface, sendo eles: 

autoclique, varredura, predição de símbolo, sintetizador 

de voz, perfil de usuário, importação de imagens e 

ajuda, os quais serão discutidos na seqüência.  

Predição: quando um símbolo é escolhido pelo usuário, 

o sistema avalia as combinações mais ocorridas com 

este símbolo e indica, na última linha da interface, os 

seis mais prováveis de ocorrerem. A avaliação baseia-se 

no histórico de uso, com pesquisa do próximo símbolo 

assim que um é selecionado, atualizando a área de 

predição e reiniciando essa função; 

Autoclique: permite que os ícones sejam selecionados 

sem o clique mecânico do mouse, propiciando o uso de 

apontadores alternativos ou padrões sem maiores 

esforços. O sistema oferece ajuste de tempo de espera 

entre 1 e 10 s, de forma que, ao permanecer o cursor do 

apontador sobre um ícone, passado o tempo pré-

ajustado, este símbolo será acionado sem a necessidade 

do clique manual e passará ao campo de visualização da 

mensagem. Para facilitar a observação deste processo, 

quando o cursor passa sobre um símbolo este altera a 

cor de sua moldura para amarela e, quando acionado, 

para vermelha. Assim o usuário poderá ter certeza do 

símbolo que selecionou; 

Varredura: ao eleger a varredura, o usuário dispensa o 

mouse, pois os símbolos são indicados de forma 

automática e seqüencial. Iniciando pela indicação das 

linhas, o sistema altera para amarela a cor da moldura 

de todos os símbolos de um campo, de cima para baixo, 

aguardando que um sinal indicador de seleção seja 

recebido. Assim que o sinal é recebido, a indicação 

processar-se-á ícone por ícone na linha selecionada, da 

esquerda para a direita, também visualizada pela 

alteração de cor. Quando o símbolo é indicado, sua cor 

altera para vermelha e ele passa ao campo da 

mensagem. A velocidade da varredura também pode ser 

ajustada em diferentes níveis de tempo de aguardo sobre 

cada linha ou ícone, sendo disponíveis dez opções; 

Sintetizador de voz: caso o usuário não altere a 

configuração inicial da síntese de voz, sempre que um 

símbolo é selecionado o sintetizador de voz lerá sua 

legenda, ou significado. Caso o usuário deseje, a síntese 

de voz poderá ocorrer somente quando ele pressionar o 

botão de comando do sintetizador. A leitura acontece 

pelo acionamento do sintetizador de voz Microsoft
®

 em 

conjunto com L&H Portuguese Voices
®

 através de um 

aplicativo externo, o Microsoft Text-To-Speech
®

 que faz 

a sintetização das legendas que são traduzidas para o 

português pelo L&H. O sistema oferece opção de voz 

feminina ou masculina. O sintetizador eleito é freeware 

e encontra-se disponível pela internet; 

Perfil: a necessidade da criação deste facilitador de uso 
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foi apontada como resultado dos primeiros testes 

realizados com crianças, nos quais todas as 

configurações ajustadas para um usuário eram alteradas 

quando um segundo usuário utilizava o mesmo 

computador, realidade das instituições de ensino e de 

muitos locais de uso comunitário de computadores. 

Logo, criando um usuário para cada pessoa que utilize o 

sistema, isso será evitado, sendo que, ao inicializar o 

aplicativo o usuário selecionará o seu perfil, 

identificando de forma fácil e rápida, pois poderá 

escolher um símbolo ou foto, ou ainda, qualquer 

imagem para representá-lo no aplicativo. 

Importação de imagens: imagens nos formatos mais 

usuais (jpeg, bmp, gif, entre outros) podem ser 

adicionadas à prancha de comunicação, bastando clicar 

num campo vazio dos grupos de ícones e selecionar a 

opção “inserir símbolo”; então, o sistema abrirá um 

quadro de busca, através do qual poderá localizar a 

imagem que deseja. Da mesma forma, ícones 

considerados dispensáveis podem ser excluídos, através 

do clique direito do mouse padrão ou editados neste 

mesmo comando. Destaca-se que a limitação do número 

de símbolos será dada pela capacidade de 

processamento e memória da máquina do usuário; 

Ajuda: a tecla F1 do teclado padrão dá acesso aos textos 

explicativos do aplicativo. Os textos foram escritos 

buscando-se esclarecer o funcionamento da interface da 

forma mais simples possível para serem compreendidos 

por pessoas leigas em informática. 

O sistema oferece um botão de comando que abre a tela 

de opções da interface, onde podem ser visualizados os 

demais botões que a configuram para uso, citando-se: 

Com legenda: sob cada ícone aparece o significado 

escrito em língua portuguesa, a qual poderá ser retirada, 

clicando-se sobre esse botão; 

Cor de fundo: a cor padrão da interface (cinza clara) 

pode ser alterada conforme desejo do usuário; 

Papel de parede: pode ser adicionada alguma figura ao 

fundo da tela principal do aplicativo; 

Centro/lado-a-lado: caso uma imagem tenha sido 

selecionada para papel de parede, ela poderá estar 

somente no centro da tela ou disposta lado-a-lado; 

Limpar: retira alguma imagem selecionada como papel 

de parede na interface; 

Com autoclique/sem autoclique: caso o usuário deseje 

utilizar a ferramenta de autoclique, dispensando o clique 

de apontadores ou acionadores; 

Com varredura/sem varredura: para optar pelo uso da 

seleção eletrônica dos ícones; 

“Salvar”: para que a mensagem criada seja armazenada 

para produção de texto ou uso futuro; 

“Imprimir”: imprime a mensagem estruturada. 

A prancha virtual é composta de dois arquivos de 

instalação: o primeiro instala o banco de imagens no 

computador e o segundo, o programa. Esta opção foi 

feita para deixar o instalador da prancha com tamanho 

pequeno, tornando o optativo o uso dos símbolos do 

pacote. A pasta de instalação contém o executável com 

as DLLs incorporadas, a ajuda, o desinstalador, um 

arquivo config.ini com os usuários e suas pastas, 

contendo cada uma os seis arquivos de grupo, um 

arquivo de configuração e a imagem do usuário.  

Poucos são os softwares gratuitos que promovem a 

comunicação através de símbolos. Assim, foram 

analisadas as telas para adquirir informações referentes 

às interfaces dos seguintes aplicativos: QuickFire, 

Speaking Dynamically, Personal Comunicator, Talking 

Screen e BoardMaker. 

 

2.3 Teclado Virtual Livre 

Para o desenvolvimento deste aplicativo foram 

instalados dez diferentes emuladores de teclado, visando 

conhecer suas características, interfaces e 

funcionalidades, buscando absorver o melhor de cada 

um, a fim de desenvolver um aplicativo que agregue 

valores, quando comparado aos demais, visando ampliar 

o uso do computador por pessoas alfabetizadas e 

impossibilitadas de utilizarem um teclado convencional. 

Os aplicativos observados foram: MountFocus, My-T-

Soft, ClickNType, Milosoft, Onscreen, Wivik, 

SoftType, Dasher, Aurora e Qualikey. 

Não seria completo o aplicativo se somente permitisse 

às pessoas digitarem o que desejam sem poderem 

transferir esses textos para trabalhos, outras pessoas, 

impressoras, sistemas de comunicação, entre outros. 

Assim, o Teclado Virtual Livre, trabalha em conjunto 

com demais aplicativos da mesma plataforma, no caso, 

Windows
®
, bastando que seja habilitado o aplicativo 

desejado na seção “Opções”. 

O sistema foi desenvolvido em Visual C++
®
, assim 

como os demais aplicativos Amplisoft. A interface 

gráfica do aplicativo foi projetada visando proporcionar 

uma exposição agradável e exigir, do usuário, esforço 

mínimo, reduzindo a amplitude de movimento do cursor 

do mouse através da disposição e tamanho das teclas. 

Para isto, analisou-se o tamanho mínimo necessário para 

boa visualização sem que os movimentos para acioná-

las fossem amplos, apresentando outros três tamanhos 

possíveis, ajustando-se às necessidades visuais ou gosto 

do usuário. A Fig. 4 traz a tela principal do aplicativo. 

A tela principal do Teclado Virtual Livre é dividida em 

seis partes, classificadas por funcionalidades, sendo: 

Histórico: registra o texto digitado pelo usuário; 

Caixa de texto: exibe o texto que está sendo digitado;  

Grupo de edição: contém botões em que as funções 

executam ações de edição de palavras, limpar o texto, 

apagar letra, apagar palavra, adicionar espaço, enviar o 

texto a outros aplicativos e retirar palavras cadastradas  

 

 
Fig.4: Tela principal do Teclado Virtual Livre. 
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no banco. Localiza-se na parte central da tela por ser a 

parte de maior visualização e fácil acesso; 

Lista de predição: apresenta as palavras que podem ser 

adicionadas ao texto seguindo uma metodologia própria. 

Pode ser exibida com cinco ou dez palavras, é 

disponibilizada na parte direita do teclado; 

Grupo funcional: botões que acessam outras telas do 

aplicativo ou modificam os botões do teclado; 

Botões do teclado: as teclas são classificadas em 

“letras”, “números” e “outros”. O conjunto de letras do 

Teclado Virtual Livre segue os padrões do teclado 

tradicional, orientadas em “QWERT” e pode ser 

configurado para a ordem alfabética “ABCDE”. Os 

números possuem além da numeração, de zero a nove, 

funções de calculadora e acesso a programas de uso 

geral. “Outros” exibe caracteres especiais. 

Para que o uso seja possível pelo maior número de 

pessoas com os mais diferentes tipos de deficiência, são 

disponibilizados facilitadores e aceleradores, 

similarmente à Prancha Livre de Comunicação. 

O aplicativo apresenta as características de criação de 

perfil, a predição de palavras, varredura e autoclique e 

síntese de voz, da mesma forma que a Prancha Livre. 

A ferramenta de predição de palavras é provida de uma 

lista de 3635 palavras extraídas de literatura pré-escolar 

[8]. Tal lista disponibiliza-se, inicialmente, em ordem de 

acesso e, depois, em ordem alfabética, o que permite 

maior organização e precisão na seleção de palavras, 

pois conforme o uso do aplicativo, este armazena as 

palavras utilizadas pelo usuário e indica-as sempre que 

seu uso for reconhecido. O sistema de predição é 

dividido em duas partes: antecipação e 

complementação.  

Na antecipação, disponibiliza-se uma relação de 

palavras possíveis de uso após a última digitada. Isto é 

possível pelo armazenamento do histórico de utilização 

e torna-se mais eficiente quanto mais treino for 

realizado, ou seja, quanto maior o tempo de uso. 

No modo completar, expõe-se ao usuário uma lista de 

palavras a serem usadas a cada letra digitada; ocorre 

uma análise das letras anteriores e faz-se uma filtragem 

da lista, predizendo as próximas plausíveis de uso. 

Assim, com um número menor de acionamentos 

(cliques) digita-se uma palavra. 

No quadro de opções da interface do aplicativo, pode-se 

alterar o tamanho da interface gráfica, a disposição das 

teclas, ativar o som e o tipo de voz (masculina ou 

feminina), posicionar do teclado virtual na tela do 

computador e controlar do banco de dados de palavras. 

O Teclado Virtual Livre é disponibilizado em pacotes 

de instalação, para que toda a configuração do programa 

seja de forma automatizada. A pasta “Teclado Virtual”, 

criada em “arquivos de programas” é o local onde todos 

os arquivos referentes ao aplicativo serão alocados. 

Nele, estão contidos: o arquivo executável, a ajuda, o 

programa de remoção e um chamado config.ini. 

Para cada usuário, cria-se uma pasta que contém suas 

configurações e o banco de palavras digitadas por ele. 

Nas configurações, são guardadas informações que 

permanecem após o encerramento do programa.  

Vivendo em uma sociedade da informação, apresentam-

se, como fator crítico para o sucesso nesta sociedade, o 

acesso e utilização das tecnologias de informação e 

comunicação. Tais tecnologias devem, portanto, 

mostrarem-se disponíveis ao maior número possível de 

cidadãos evitando, assim, qualquer exclusão social. 

Neste contexto, a internet tem um papel importante a 

desempenhar. Ela tem o potencial de “quebrar” barreiras 

físicas e espaciais, servindo de suporte a um grande 

número de atividades possíveis de serem realizadas por 

portadores de deficiência. Estimulados por essa 

importância, para divulgação do projeto e para permitir 

o acesso e armazenamento dos aplicativos, foi criada 

uma página na internet. 

Esta página contém a descrição do projeto, descrição 

dos membros, os aplicativos, as publicações do projeto e 

links relacionados ao assunto. A página é dividida em 

três partes: título, menu e área principal. 

A página foi construída em HTML, sem utilizar apllets 

ou javascripts, minimizando o uso de imagens e 

priorizando o uso do texto, permitindo que pessoas com 

baixa visão ou com máquinas de baixo poder de 

processamento possam visualizá-la sem esforços. 

Destaca-se que o objetivo desta página na internet não é 

estético, mas sim de oferecer um caminho de acesso aos 

aplicativos democrático e rápido. 

A página tem endereço www.ler.pucpr.br/amplisoft, e 

teve sua acessibilidade testada pelo aplicativo “daSilva” 

oferecido pelo Governo Federal, através do sítio: 

http://www1.acessobrasil.org.br/dasilva/dasilva.html.  

 

3. Resultados e Discussão 
Inicialmente, foram realizados testes com uma versão 

para avaliação, os quais apontaram para um uso mais 

amplo e positivo do que o esperado. Através desses 

testes foi possível analisar detalhes dos ícones 

desenvolvidos, sendo que 75 mostraram necessitar de 

re-estilização, enquanto 8 legendas foram alteradas. As 

ferramentas de salvar e imprimir da Prancha também 

surgiram como sugestão nesta etapa. 

Projetou-se, então, o plano pedagógico para 2005, com 

uso dos aplicativos pelas 18 turmas da Escola Tia 

Vivian Marçal, totalizando 123 alunos, abrangendo o 

ensino da linguagem pictórica para posteriores 

estruturas de mensagens e, para turmas com maior 

desenvolvimento cognitivo, produção de textos 

coletivos e individuais.  

Ao longo do ano, o aplicativo Prancha Livre de 

Comunicação vem se mostrando essencial na 

alfabetização e uma importante ferramenta no auxílio ao 

desenvolvimento de textos das crianças não vocalizadas, 

além da reeducação das crianças que perderam a fala. 

O Editor de Pranchas tem sido aplicado em áreas além 

das inicialmente vislumbradas, tais como interpretação e 

produção coletiva de texto, em aulas de leitura.  

O Teclado Virtual tem sido pouco utilizado, visto estar 

sendo o primeiro ano de aplicação do Amplisoft nas 

escolas e os alunos estarem em processo de 
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alfabetização; porém, no próximo ano, este aplicativo 

será adotado pela outra sede da Escola Tia Vivian 

Marçal, na qual adultos com problemas motores ou 

cognitivos são atendidos. 

Ainda esperam-se maiores resultados de aplicação do 

software no próximo ano, pois o êxito do trabalho na 

Escola Tia Vivian vem atraindo a atenção de escolas 

especiais de outras cidades do Paraná, entre as quais 

Araucária e Colombo, que inseriram o aplicativo em seu 

processo pedagógico para o ano de 2006. 

No conjunto, os aplicativos tem se mostrado de uso fácil 

e de rápida compreensão, permitindo que grande parte 

de seus usuários desfrutem de suas ferramentas sem 

auxilio de outras pessoas, exceto para o processo de 

adição de imagens, percebe-se que neste processo as 

pessoas com maiores dificuldades cognitivas ou de 

acesso, necessitam de auxílio, o que não diminui a 

independência da interface, pois não é um processo 

rotineiro e ele mesmo permite a troca de ícones por 

fotografias, o que torna o sistema mais acessível quando 

o cognitivo do usuário é muito afetado. 

 

4. Conclusões 
Após o primeiro ano de aplicação do software 

conjuntamente com os usuários alvos deste projeto, a 

conclusão mais importante obtida foi a importância 

destes tipos de aplicativos serem softwares livres, 

apresentando, além da gratuidade, a possibilidade de 

ajustes conforme as necessidades de seus usuários. 

Adicionalmente, concluiu-se que os aplicativos 

mostraram-se de fácil compreensão e uso, rápida 

ambientação, exigem pouco treino, são agradáveis de 

serem visualizados, atingem um bom número das 

diferentes necessidades especiais de seus usuários e as 

interfaces mostraram-se amigáveis. 

O Teclado Virtual Livre mostrou ser um complemento 

ao uso de apontadores alternativos para aceleração dos 

trabalhos realizados por pessoas com limitações 

motoras, destacando sua especial adaptação que pode 

permitir softwares comerciais, de tele-atendimento, 

agenda e até mesmo prontuários eletrônicos, permitindo 

novos postos de emprego para pessoas antes 

consideradas incapazes de exercer essas atividades.  

Quanto à Prancha Livre conclui-se que é adequada ao 

uso objetivado, despertando e prendendo a atenção de 

seus usuários, podendo ser utilizada como ferramenta de 

comunicação e aprendizado. 

O conjunto aplicativo associado à varredura e ao 

acionador ofereceu às crianças com dificuldades em 

controlar o mouse convencional e os guiados pelos 

movimentos da cabeça, uma potente ferramenta de 

expressão e reintegração ao meio familiar e escolar, pois 

através do conjunto consegue demonstrar desejos e 

transmitir suas palavras. 

Conclui-se, ainda, que o aplicativo oferece um meio de 

comunicação alternativa que amplia o relacionamento 

das pessoas com dificuldades em se comunicar, 

exaltando suas auto-estimas e permitindo que essas 

pessoas possam comunicar-se independentemente. 

O Editor Livre de Prancha provou que o custo 

envolvido na elaboração de pranchas de comunicação 

foram reduzidos drasticamente, computando-se o tempo 

gasto pelos profissionais e a aquisição de papéis 

especiais, cola, plastificação, fotocópias e aquisição de 

sistemas pictográficos ou fotografias. 

Genericamente, pode-se resumir que uma maior 

divulgação dos frutos deste trabalho poderá ajudar a 

sociedade brasileira, agregando valores ao ensino 

especial, possibilitando que pessoas que possuam 

computadores domésticos possam estabelecer diálogo e 

participar da rotina caseira, ampliando a inclusão social 

e digital e, na pole position, engrandecendo a auto-

estima e a qualidade de vida das pessoas com problemas 

de comunicação, por ampliar seus horizontes. 
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Resumo  
A leitura orofacial, também denominada leitura labial, 

pode ser entendida como a técnica que procura propiciar 

a compreensão da fala às pessoas com capacidade 

auditiva diminuída ou que de alguma forma recebam a 

informação sonora de forma deteriorada. Na leitura 

orofacial, a informação auditiva deficiente é 

complementada com a informação visual, associada à 

articulação das palavras, disponível na face do 

interlocutor. A leitura orofacial pode ser um importante 

recurso de comunicação, principalmente para os 

deficientes auditivos parciais que já tenham adquirido a 

fala. Este trabalho apresenta resultados parciais do 

desenvolvimento de uma cabeça falante 3D para o 

Português do Brasil que visa permitir a leitura orofacial. 

Pretende-se que esta cabeça falante possa ser utilizada 

para o treinamento, aprendizado, avaliação e 

aperfeiçoamento do ensino da técnica de leitura 

orofacial. No artigo é apresentada a metodologia 

adotada para a definição de um conjunto de visemas 

para o Português do Brasil. Os visemas são 

representações visuais das realizações sonoras da fala, 

que, aos moldes dos fonemas, têm função distintiva e 

identificadora. O conjunto de visemas estabelecido 

contempla o fenômeno da coarticulação adjacente 

antecipatória e perseveratória e será utilizado como 

referência para a animação da cabeça falante.  Este 

trabalho aborda a metodologia adotada para a 

determinação dos visemas e sua utilização no controle 

de uma cabeça virtual tridimensional. 

 

1. Introdução 
A comunicação pela fala é efetuada principalmente, 

quando não exclusivamente, através da produção, 

percepção e interpretação da informação acústica 

emitida por um falante. Não obstante, as pistas visuais 

induzidas na face do locutor pela movimentação 

articulatória necessária à produção acústica também 

podem contribuir para a percepção da fala. Em situações 

de degradação do sinal acústico, a inteligibilidade da 

fala pode ser melhorada através da observação da face 

do locutor [1].  A significativa influência da informação 

visual na percepção da fala é ilustrada pelo efeito 

McGurk [2]. O efeito foi descoberto quando o vídeo de 

um locutor articulando /ga/ foi dublado com áudio da 

produção /ba/ e o resultado foi percebido como /da/. 

Mais recentemente, Massaro [3] também descreveu 

experimentos e considerações teóricas enfatizando a 

importância da informação articulatória visual na 

compreensão da fala. 

Os sons da fala são produzidos pela modificação 

controlada do fluxo do ar pulmonar em sua passagem 

pelo trato vocal. Estas modificações são efetuadas 

essencialmente pelo posicionamento das pregas vocais, 

do véu palatino, da língua, da mandíbula e dos lábios. 

Entretanto, grande parte da movimentação  articulatória 

ocorre no interior da cavidade oral, nem sempre 

permitindo a sua fácil visualização. Conseqüentemente, 

o contraste visual dos segmentos da fala é mais restrito 

do que o contraste auditivo. Assim, na percepção visual 

da fala, os padrões de movimentação visualmente 

contrastáveis acabam por serem associados a mais de 

um segmento sonoro. O vozeamento e a nasalidade, por 

exemplo, apresentam efeitos acústicos marcantes, sem 

permitir, entretanto, o fácil contraste visual [4]. Os 

padrões visíveis de movimentação articulatória que 

permitem a identificação e diferenciação de grupos de 

segmentos da fala são denominados de visemas. As 

limitações da informação articulatória visual impedem 

que a mesma, desacompanhada do sinal acústico, possa 

resultar na robusta compreensão da fala. Não obstante, 

espera-se que a implementação e refinamento da cabeça 

falante possam ser utilizados para a avaliação e 

treinamento de habilidades associadas à leitura 

orofacial. 

 

2. Estabelecimento dos Visemas 
A metodologia adotada para o estabelecimento de um 

conjunto de visemas para o português do Brasil baseia-

se na medida das trajetórias de pontos da face de um 

informante durante a produção de logatomas 

paroxítonos do tipo C1V1C2V2, onde, utilizando o 

Alfabeto Fonético Internacional [5], C1 = 

[p, t, k, f, s, �, l, 
, �], V1 = [a, �, e, i, �, o, u], C2 = 

[p, t, k, f, s, �, l, 
, �] e V2 = [�, �, �].  O levantamento 

das trajetórias foi efetuado através de técnica 

fotogramétrica a partir de imagens de vídeo capturadas 

por duas câmeras sincronizadas e posicionadas 

ortogonalmente entre si [6]. As medidas foram 

realizadas com um informante adulto nascido e criado 

na cidade de São Paulo, Brasil. 

A figura 1 apresenta a interface com o usuário da 

ferramenta especialmente desenvolvida para a medida 

das trajetórias. Na figura é possível observar imagens 

geradas através das duas câmeras. Os 4 pontos de 
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interesse, cujas trajetórias no espaço tridimensional 

foram medidas, são identificados na figura 2.  

Após o levantamento das trajetórias dos pontos de 

interesse, forma extraídas as coordenadas e os instante 

de realização do alvo articulatório de cada segmento da 

fala. Foi considerado que o alvo articulatório de um 

segmento é dado pelo ponto crítico (derivada nula) da 

trajetória dos pontos de interesse no intervalo de 

realização acústica do segmento.  

 

 
Fig. 1. Ferramenta de medida das trajetórias. 

 

Os alvos articulatórios dos vários segmentos produzidos 

em diferentes contextos fonéticos foram agrupados por 

critério de similaridade geométrica. O valor médio dos 

alvos articulatórios das produções associadas a um 

visema caracteriza o alvo articulatório do visema. Os 

visemas são expressos por curvas paramétricas 

polinominais de terceira ordem, as quais descrevem a 

trajetória dos pontos de interesse entre os alvos 

articulatórios de uma seqüência de visemas. Uma 

descrição detalhada da metodologia adotada para o 

estabelecimento dos visemas é apresentada em [6]. 

 
Fig. 2. Pontos de interesse. 

 

Símbolo Contexto Fones 

<i1> todos exceto [tit] e [�i�] 

<i2> [tit] e [�i�] 
[i, i��] 

<a> todos contextos [a, �, ��] 

<u> todos contextos [u, o, o�, u�] 

<�> todos contextos [�] 

<�> todos contextos [a, e, �, e�] 

<�> todos contextos [�] 
Tabela 2. Visemas vocálicos. 

 

As tabelas 1 e 2 apresentam os grupos de visemas 

encontrados e seus respectivos contextos fonéticos. Na 

última coluna das tabelas é apresentado o conjunto de 

segmentos da fala que o visema representa. Assim, por 

exemplo, o visema <p2> está associado  à produção dos 

fones [p], [b] ou [m] quando estes ocorrem após silêncio 

e antes de [u] (contexto [pu]), ou ainda, após [u] e antes 

de [�] (contexto [up�]), assim como após [u]  e antes de 

[�] (contexto [up�]).   
 

Símbolo Contexto Fones 

<p1> 
[pi][pa][ip�][ip�][ip�][ap�][ap�] 

[ap�][up�] 

<p2> [pu][up�][up�] 

[p, b, m] 

<f1> 
[pi][pa][ip�][ip�][ip�][ap�][ap�] 

[ap�][up�] 
[f, v] 

<f2> [fu][af�][uf�][uf�][uf�]  

<t1> 
[ti][tu][it�][it�][it�][at�][at�] 

[ut�][ut�][ut�] 
[t, d, n] 

<t2> [ta][at�]  

<s1> [si][sa][is�][is�][as�][as�] [s,z] 

<s2> [su][is�][as�][us�][us�][us�]  

<l1> [li][il�][al�][ul�][ul�] [l] 

<l2> [la][il�][al�][al�]  

<l3> [lu]  

<l4> [il�][ul�]  

<�1> 
[�i][�a][i��][i��][i��][a��][a��] 

[a��][u��][u��] 
[�, "] 

<�2> [�u][u��]  

<
1> [
i][
a][i
�][i
�][a
�][a
�] [
, #] 

<
2> [
u][u
�][u
�]  

<
3> [i
�][a
�][u
�]  

<k1> [ki][ik�][ik�][ak�][uk�][uk�] [k, $] 

<k2> [ka][ak�]  

<k3> [ku][ik�][ak�][uk�]  

<�1> [�i][�a][i��][i��][a��][a��][u��] [�], [�] 

<�2> [�u][i��][a��][u��][u��]  
Tabela 1. Visemas consonantais. 

 

3. Animação Facial 
A partir das trajetórias dos pontos de interesse foram 

derivados modelos e procedimentos para a manipulação 

da uma cabeça virtual tridimensional. As 

transformações geométricas a serem aplicadas à cabeça  

virtual podem ser classificadas em duas grandes 

categorias: transformações de corpo rígido e 

deformações. As transformações de corpo rígido estão 

associadas ao movimento da articulação 

temporomandibular (ATM) que permite a 

elevação/depressão (movimento para cima/baixo) e 

protrusão/retração (movimento para frente/trás) da 

mandíbula. As deformações estão associadas à 

movimentação voluntária do tecido da face na região em 

torno da boca,  incluindo os lábios. Esta movimentação 
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voluntária está associada à realização de posturas 

labiais, tais como protrusão, extensão e 

arredondamento, necessárias à produção dos segmentos 

fala. 

As deformações faciais associadas à movimentação 

voluntária do tecido labial estão embutidas nas 

trajetórias dos pontos de interesse P1, P2 e P3 (figura 2). 

Deste conjunto de pontos, apenas P3 sobre influência 

significativa da movimentação da mandíbula. Assim, na 

trajetória de P3, além da movimentação voluntária do 

tecido labial, encontra-se embutida a movimentação da 

mandíbula. 

Na abordagem adotada o movimento da ATM foi 

modelado no plano sagital médio através de 

movimentos de rotação e translação. A rotação é 

realizada em torno do centro da ATM, definido pela 

interseção do eixo que passa pelos centros dos côndilos 

da mandíbula com o plano sagital. Uma vez que não há 

movimentação significativa da pele da ponta do queixo 

durante a fala, foi assumido que a trajetória do ponto P4 

reflete o movimento da mandíbula e conseqüentemente 

permite estimar as componentes de rotação e translação 

da ATM [6]. 

Uma vez estimada a movimentação de rotação e 

translação da mandíbula, calculou-se a parcela da 

movimentação de P3 associada à movimentação 

voluntária do lábio inferior, subtraindo-se a 

movimentação da mandíbula [6]. 

Para a animação da cabeça virtual, aplicou-se as 

transformações de corpo rígido de rotação e translação 

associadas à ATM aos vértices dos triângulos que 

compõem o modelo geométrico da face virtual. Os 

vértices transformados são aqueles localizados ao longo 

do osso da mandíbula, ou seja, na região abaixo e 

incluindo o lábio inferior e a região lateral de cada lado 

da face abaixo do plano imaginário que contém o eixo 

da ATM e os cantos dos lábios (figura 3). 
 

 
Fig. 3. Vértices transformados devido à ATM. 

 

A movimentação voluntária do tecido facial ao redor da 

boca, incluindo os lábios, não relacionada diretamente à 

rotação da mandíbula, é reproduzida na face virtual 

norteada por três considerações principais. Primeiro, a 

movimentação dos pontos na face virtual 

correspondentes aos pontos de interesse P1, P2 (e seu 

simétrico P2’), P3 e P4, deve seguir as trajetórias 

modeladas a partir das medidas. Segundo, durante a 

fala, o tecido facial ao redor da boca sofre deformações 

atribuídas principalmente ao comportamento do 

músculo Orbicular da Boca. Terceiro, outros músculos 

que influenciam o tecido ao redor da boca estão 

distribuídos assimetricamente em relação ao plano 

transversal, uma vez que diferentes grupos de músculos 

se inserem no tecido da região superior e inferior da 

boca. 
 

 
Fig. 4. Região de influência do lábio superior. 

 

Baseado nestas considerações, foi estabelecido um 

modelo para expressar a movimentação visível do 

tecido facial ao redor da boca durante a fala. Este 

modelo estabelece uma região de influência esferoidal 

ao redor da boca, inspirada na constituição elíptica do 

músculo Orbicular da Boca. Adicionalmente, para 

acomodar a assimetria da distribuição muscular ao redor 

da boca, a região de influência foi dividida em duas: 

uma região superior, influenciada pelo comportamento 

do tecido labial derivado das medidas de P1; e uma 

região inferior, influenciada pelas medidas de P3, 

descontada a movimentação da mandíbula. As figuras 4 

e 5 apresentam as regiões de influência superior e 

inferior. Os vértices dos triângulos que compõem a 

geometria da face virtual no interior destas regiões são 

movimentados em função da movimentação derivada 

das medidas dos pontos P1, P2, e P3 (descontada a 

movimentação da mandíbula). 
  

 
Fig. 5. Região de influência do lábio inferior 

 

4. Integração Animação Facial – 
Conversor Texto-Fala 

Como entradas para a cabeça falante deve-se fornecer 

um arquivo de áudio (sinal de fala em formato wave) e 

um arquivo texto com a transcrição fonética do sinal de 
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áudio em conjunto com a segmentação das diferentes 

unidades fonéticas que deverão ser associadas aos 

diferentes visemas.  Essa segmentação consiste em 

identificar no arquivo de áudio as posições de cada 

unidade fonética (amostra inicial e amostra final). Essa 

informação é que vai fazer a cabeça falante atuar em 

perfeito sincronismo com o sinal de áudio.  

Para um sinal de áudio de curta duração de um 

determinado locutor, essa segmentação pode ser feita 

manualmente, embora se trate de uma tarefa 

extremamente tediosa. Já para um arquivo de áudio 

extenso, tem-se que fazer uso de uma segmentação 

automática.  

A segmentação automática mais empregada é a 

segmentação supervisionada. Ela efetua o alinhamento 

entre os parâmetros extraídos do sinal de áudio e a 

transcrição fonética correspondente fazendo uso do  

algoritmo de Viterbi [7]. Como os parâmetros são 

extraídos a intervalos de tempo tipicamente da ordem de 

10 ms, a segmentação já apresenta em princípio um erro 

de quantização de 10 ms. Adicionalmente, a 

segmentação efetuada pelo algoritmo de Viterbi não é 

exata [8]. E deve-se também levar em conta que, no 

caso do sinal de vídeo, existe uma quantização de 33ms 

correspondente a cada quadro da imagem, o que se 

traduz em uma exigência de os erros de segmentação 

não serem muito maiores que 33ms. 

A ocorrência desses erros pode causar um erro de 

sincronismo entre o áudio e o vídeo da cabeça falante, 

prejudicando a finalidade proposta que é a de auxílio à 

aprendizagem da leitura labial. Nesse sentido, após a 

segmentação automática, deve-se realizar uma correção 

manual ou automática dos erros mais grosseiros. 

Novamente, para agilizar essa operação, uma correção 

ou refinamento automático da segmentação é desejado. 

Uma outra alternativa mais efetiva atualmente é atuar 

diretamente a cabeça falante a partir de um Conversor 

Texto-Fala (TTS- Text-To-Speech). Os sistemas TTS 

geram um sinal de fala a partir de um arquivo texto. 

Este texto é inicialmente pré-processado, para efetuar a 

conversão de abreviaturas, símbolos especiais, termos 

em outras línguas, etc. Em seguida sofre uma conversão 

ortográfico-fonética para expressá-lo na maneira que 

deverá ser pronunciado. A maioria dos sistemas TTS em 

desenvolvimento atualmente é do tipo concatenativo. 

Neste caso a voz de um locutor que será empregada pelo 

TTS é gravada e dela são extraídas sub-unidades 

(polifones). Esses polifones serão em seguida 

concatenados para produzir o sinal de fala desejado. 

Após a concatenação, a duração das unidades e a 

freqüência de pitch das unidades sonoras deverão ser 

alteradas apropriadamente através de um módulo 

prosódico, de modo a dar maior naturalidade à fala 

produzida. E, o que é mais importante, o sistema TTS já 

produz intrinsecamente a duração de cada unidade 

necessária à sincronização com a cabeça falante. 

No momento o sistema está empregando um conversor 

texto-fala experimental (Aiuruete [9]) desenvolvido no 

LAFAPE (Laboratório de Fonética e Psicolingüística do 

Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP) e no 

LPDF (Laboratório de Processamento Digital de Fala da 

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da 

UNICAMP). Para o futuro pretende-se empregar 

sistemas TTS com unidades de comprimento variável 

extraídas de uma extensa base de fala (algumas horas de 

fala) de um locutor específico. Neste caso as unidades 

de comprimento variável já serão escolhidas levando em 

conta o contexto onde se encontram no texto a ser 

convertido. 

 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros 
Neste trabalho são apresentados resultados que 

descrevem a atual fase de desenvolvimento de uma 

cabeça falante do português do Brasil. Esta cabeça 

falante pode servir de base para a implementação de 

interface humano/computador, aprendizado assistido 

por computador de português como língua estrangeira e 

para o treinamento de habilidades associadas à leitura 

orofacial.  

Nos próximos meses pretende-se finalizar uma série de 

testes de inteligibilidade da fala na presença de ruído, 

utilizando a cabeça falante para avaliar as suas  

potencialidades e deficiências.  
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Resumo 
As Tecnologias de Apoio (TA), nomeadamente as 

baseadas em tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), podem desempenhar um papel fundamental na 

melhoria da qualidade de vida de pessoas com doenças 

neurológicas progressivas, nomeadamente as afectadas 

por Esclerose lateral Amiotrófica (ELA). De facto, e 

neste tipo de doença progressiva, desenvolvem-se 

incapacidades graves a nível motor, que comprometem 

seriamente as áreas da Mobilidade, da Manipulação e da 

Comunicação. Em relação à Comunicação, a qualidade 

de vida das pessoas com ELA está gravemente afectada, 

pela impossibilidade de comunicarem e interagirem com 

o meio ambiente que as rodeia, sobretudo com os 

familiares mais próximos e técnicos de apoio, que 

normalmente desempenham um papel fundamental na 

interacção com estes doentes. Soluções tecnológicas 

adequadas poderão permitir a portadores de Esclerose 

Lateral Amiotrófica (e outras doenças neurológicas 

progressivas) comunicar e interagir de uma maneira 

mais eficaz com o meio ambiente social e físico onde se 

inserem, permitindo assim uma melhoria na qualidade 

de vida dos portadores deste tipo de doenças. 

 

1. Esclerose Lateral Amiotrófica 
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) (Amyotrophic 

Lateral Sclerosis – ALS, na denominação anglo-

saxónica) é uma doença neurológica degenerativa de 

rápida progressão e de etiologia desconhecida,  

envolvendo neurónios motores tanto do cérebro como 

da espinal medula. As pessoas com ELA são afectadas 

com uma falta de controlo motor de uma série de grupos 

musculares, nomeadamente dos membros inferiores, 

membros superiores e músculos da fala. Os sinais e 

sintomas são geralmente divididas em duas áreas – 

funções bulbares e funções espinais – sendo os 

primeiros associados à fala e à função de engolir, e no 

caso das funções espinais com incapacidades ao nível 

dos membros superiores e inferiores. Esta divisão dá 

origem à classificação da ELA em dois tipos: 

 

• Esclerose lateral amiotrófica do tipo bulbar, 

que afecta sobretudo a região orofacial 

limitando fortemente a produção da fala e o 

“engolir”, com graves repercussões na área da 

Comunicação através da fala. 

• Esclerose lateral amiotrófica do tipo espinal, 

afectando o controlo motor dos membros 

inferiores e superiores, ou seja afectando 

sobretudo as áreas da Mobilidade e 

Manipulação, mas também a da Comunicação 

através da escrita. 

 

Uma classificação [1] dos vários tipos de ELA, de 

acordo com a capacidade dos indivíduos afectados para 

comunicarem através da fala, de se deslocarem 

autonomamente e de serem capazes de executar 

actividades da vida diária com os membros superiores, 

divide esta patologia em 4 níveis: 

 

• Nível 1 (ligeiro) 

o Diagnóstico recente 

o Déficit ligeiro em apenas 1 de 3 áreas 

(ex. fala, membros superiores, 

membros inferiores) 

o Funcionalmente independentes na 

produção de fala, actividades da vida 

diária executadas com os membros 

superiores e deambulação autónoma. 

• Nível 2 (moderado) 

o Déficit ligeiro em todas as 3 áreas  

anteriormente mencionadas OU 

o Déficit moderado a severo em 1 

dessas áreas, enquanto as outras 2 se 

mantêm normais ou estão 

minimamente afectadas. 

• Nível 3 (severo) 

o Necessitam de apoio em 2 das 3 áreas 

o Disartria na produção da fala. As 

pessoas afectadas necessitam de 

assistência para andar e para a 

produção de actividades da vida diária 

com os membros superiores. 

• Nível 4 (terminal) 

o Impossibilidade de utilização de pelo 

menos 2 das áreas e uso não funcional 

da terceira área 

 

Um ponto importante a considerar na 

avaliação/prescrição de ajudas técnicas para a 

comunicação em pessoas com ELA são os problemas  

respiratórios que afectam essas pessoas ao longo da 

progressão da doença, com especial ênfase nas que têm 
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uma ELA do tipo bulbar. Uma variedade de técnicas  e 

ajudas para prolongamento da vida das pessoas com 

ELA e afectadas do ponto de vista respiratório está 

actualmente disponível, podendo basicamente os 

dispositivos de apoio [1] serem divididos em 

dispositivos não invasivos – como é o caso do Sistema 

BiPAP) e sistemas invasivos, como é o caso da 

ventilação via traqueostomia, uma opção quando a 

pessoa está afectada por incapacidades respiratórias 

graves. Tanto a ventilação mecânica não-invasiva como 

a invasiva afectam a comunicação através da fala, no 

primeiro caso porque as pessoas têm de comunicar 

enquanto usam a máscara facial ou no nariz, e no 

segundo caso porque a traqueostomia pode impedir o 

normal fluxo de ar através do tracto vocal, dificultando 

gravemente a produção de fala inteligível. Neste último 

caso, a utilização de válvulas Passy Muir [2] poderá 

obstar ao problema da não produção de fala uma vez 

que estas válvulas vão permitir a passagem do ar 

expirado através do tracto vocal com uma produção de 

fala praticamente normal.   

Outro factor a ter em linha de conta na escolha ou 

prescrição de uma tecnologia de apoio para a 

Comunicação em pessoas com ELA, tem a ver com a 

componente cognitiva. Classicamente era aceite que a 

ELA era uma doença que não comprometia a função 

cognitiva mas apenas o desempenho motor. No entanto, 

esta ideia tem sido questionada por estudos recentes [3] 

que parecem indicar uma deterioração das funções 

cognitivas à medida que a doença progride, não 

devendo no entanto essa deterioração ser erroneamente 

interpretada como origem em depressão ou 

“desistência” por afectação motora grave. 

Do anteriormente exposto, se poderá concluir pela 

complexidade em providenciar tecnologias de apoio à 

comunicação em pessoas afectadas por ELA, quando 

tantas funções motoras e eventualmente cognitivas 

poderão estar tão seriamente afectadas. Cabe aos 

técnicos especializados, depois de avaliação cuidada das 

tecnologias de apoio disponíveis no mercado e 

respectivas interfaces de acesso, propor as ajudas 

técnicas que poderão mais eficazmente apoiar as 

pessoas em questão proporcionando-lhes uma melhoria 

da sua qualidade de vida, tendo sempre em linha de 

conta o facto de se tratar de uma doença progressiva, 

pelo que as tecnologias de apoio propostas deverão ter a 

capacidade de se “adaptar” à evolução da doença. 

 

2. Tecnologias de Apoio à Comunicação 
Aumentativa em Pessoas Afectadas por 

ELA 
Em relação às ajudas para a comunicação em pessoas 

com ELA, da nossa experiência profissional 

gostaríamos de resumidamente apresentar  dois casos 

em que utilizámos, com algum sucesso, tecnologias de 

apoio à comunicação aumentativa,  para melhorar os 

aspectos comunicativos desses doentes: 

 

 

Caso 1:  
Indivíduo do sexo masculino de 55 anos idade, com 

ELA tipo bulbar. Quando este individuo nos foi 

referido, já não produzia fala inteligível mas não havia 

ainda qualquer comprometimento a nível dos membros 

inferiores ou superiores. Ou seja, a pessoa em questão 

mobilizava-se sem qualquer problema, era totalmente 

autónomo a nível de actividades de vida diária e 

substituia a sua incapacidade de comunicar oralmente 

escrevendo num bloco de notas e comunicando assim 

com as pessoas do seu contexto mais próximos. No 

entanto, e por se tratar de um professor universitário, em 

termos profissionais não poderia recorrer apenas a um 

caderno de notas para dar as suas aulas. Dada a 

evolução previsível da doença, foi chamada a atenção 

desta pessoas que se deveria tentar solucionar 

urgentemente o problema da comunicação funcional, 

não perdendo de vista a deterioração previsível de todas 

as funções motores em termos de membros superiores e 

inferiores que de início não estavam ainda afectadas. 

Assim as soluções tecnológicas propostas e utilizadas  

(ao longo dos últimos 3 anos) foram, entre outras, as 

seguintes: 

 

• Utilização de um processador de texto com 

síntese de fala em português de elevada 

qualidade, para comunicação com as outras 

pessoas. A escrita era produzida num 

computador através do teclado normal, numa 

primeira fase, actualmente através de uma 

interface específica. 

• Início do treino de acesso ao computador pelo 

processo de varrimento, com utilização de um  

programa de emulação de teclados no écran 

GRID [4] com sintetizador de fala em 

português europeu de elevada qualidade. Foi 

sublinhado que o acesso através dum processo 

de varrimento viria a ser, sem dúvida, nas fases 

seguintes da doença o acesso essencial para 

este utilizador. 

 

Actualmente (decorreram 3 anos) este utente utiliza esse 

software de produção de teclados emulados, a que acede 

através de um processo de varrimento, accionando um 

manípulo ligado por uma interface INPROMAN [5] ao 

computador e suportado num braço articulado para um 

mais adequado posicionamento. Com este mesmo 

sistema acede também a todos os programas do seu 

computador de uma maneira autónoma - por exemplo à 

internet - comunicando eficazmente com o mundo. 

Mesmo processo de acesso á mobilidade por cadeira de 

rodas eléctrica através também de varrimento, usando as 

mesmas interfaces. 

 

Caso 2 
Indivíduo do sexo feminino de 60 anos de idade e com 

ELA tipo espinal. Quando este caso nos foi proposto, a 

doença já se encontrava num estado adiantado (nível 4), 

mas sem necessidade de ventilação assistida. Estava 

CO-330



totalmente dependente para as actividades da vida 

diária, não articulava qualquer som, sem controlo motor 

dos membros superiores ou inferiores, com razoável 

controlo cefálico desde que a cabeça estivesse 

devidamente apoiada. Em termos de melhoria de 

qualidade de vida, a Comunicação era a preocupação 

fundamental, uma vez que pretendia comunicar com a 

família que não a conseguia entender nas coisas mais 

básicas. Após avaliação cuidadada, optou-se por um 

computador portátil com software de emulação de 

teclado GRID [4] e o acesso por dispositivo apontador 

“Tracker” [6] controlado por movimentos da cabeça 

(emissor/receptor por infravermelhos emulando o rato, 

sendo o “clique” do rato actuado por programação 

previa (clique automático) em detrimento do método de 

selecção por varrimento, mais lento e exigindo neste 

caso.  

 

3. Conclusão 
Apesar de ser uma doença extremamente incapacitante, 

é possivel aos portadores de ELA comunicarem 

eficazmente através de tecnologias de apoio como as 

anteriormente referidas. Eventualmente, o 

desenvolvimento de interfaces BCI (Brain Computer 

Interfaces) permitirá melhorar consideravelmente o 

acesso às tecnologias de apoio à Comunicação e 

consequentemente a qualidade de vida dos portadores 

de ELA ao permitirem a comunicação/interacção mais 

eficaz com o meio ambiente onde estão inseridos. 
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Resumo 
O suporte parcial de peso (SPP) foi utilizado pela 

primeira vez em âmbitos clínicos nos anos 80. Acredita-

se que essa terapêutica promove melhora da marcha em 

pacientes com seqüela de Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). Através deste estudo, pretende-se investigar a 

importância do treino de marcha na esteira elétrica com 

SPP nesses pacientes. Foram randomizados sete 

pacientes com diagnóstico clínico de hemiparesia ou 

hemiplegia que foram submetidos a um protocolo de 

treinamento em esteira elétrica com (Grupo 

Experimental, n = 4) ou sem SPP (Grupo Controle, n = 

3) por 20 sessões, duas vezes por semana. Foram 

avaliados os comprometimentos neurológicos, a 

progressão de vida diária, o tônus muscular, o equilíbrio 

e a distância percorrida em solo. Após as 20 sessões, os 

comprometimentos neurológicos apresentaram 

diferença estatisticamente significante no Grupo 

Controle (p = 0,038), enquanto que o Grupo 

Experimental apresentou no equilíbrio (p = 0,003). Mais 

estudos serão necessários. 

 

1. Introdução 
O Acidente Vascular Cerebral está em sexto lugar como 

causa mais importante de enfermidades em todo o 

mundo [1] e nos Estados Unidos é a terceira causa de 

morte mais comum [2], com 160.000 mortes a cada ano 

[3], sendo a causa única mais importante de 

incapacidade severa [4]; [5]. A National Stroke 

Association estima que 730.000 casos, novos ou 

repetidos, ocorram a cada ano. A incidência sobe 

rapidamente com o aumento da idade: dois terços 

ocorrem em pessoas acima de 65 anos, e depois dos 55, 

o risco dobra a cada dez anos. O infarto cerebral 

(trombose ou embolismo) é a sua forma mais comum, 

responsável por 70% de todos os casos. As hemorragias 

são responsáveis por outros 20% e 10% permanecem 

não especificados[3]. 

A classificação internacional de função, incapacidade e 

saúde da Organização Mundial de Saúde enquadra as 

conseqüências de condições como o AVC de acordo 

com a função e a estrutura corporal, participação e 

atividade. Os efeitos da estrutura e função corporal 

(conhecidos como “acometimentos”), como hemiplegia, 

espasticidade e afasia, são as primeiras desordens 

neurológicas que são causadas pelo AVC. Limitações de 

atividades (também referidas como “incapacidades”) 

são manifestadas pela redução da habilidade de realizar 

atividades de vida diária, como vestir-se, banhar-se ou 

caminhar [6]; [7]. Essas seqüelas implicam em algum 

grau de dependência [8], principalmente no primeiro 

ano após o AVC, com cerca de 30 a 40% dos 

sobreviventes impedidos de voltarem ao trabalho e 

requerendo algum tipo de auxílio no desempenho de 

atividades cotidianas básicas [9]; [10].Apesar de a 

hemiplegia, que se define como paralisia de um dimídio 

do corpo, contralateral ao em que ocorreu a lesão 

cerebral, ser o sinal mais comum em um AVC e 

requerer uma maior preocupação dos terapeutas, outros 

sintomas são igualmente incapacitantes, como disfunção 

sensorial, afasia ou disartria, efeitos do campo visual e 

deficiências intelectuais e mentais [11]. As mudanças 

fisiológicas que ocorrem no membro plégico podem 

resultar na diminuição da força desses pacientes. A 

resistência aeróbica também é afetada no AVC por 

hipóteses observadas, como: diminuição do 

recrutamento das unidades motoras durante uma 

atividade dinâmica, redução da capacidade oxidativa 

dos membros paréticos, aumento do gasto energético 

durante a realização das atividades de vida diária e 

exercício submáximo[12]. 
A dificuldade na marcha é um fator importante que 

contribui para incapacidade em longo prazo, gerando a 

necessidade de maiores cuidados após um AVC. 

Aproximadamente um terço das pessoas que 

sobrevivem a um AVC agudo são incapazes de 

caminhar três meses depois do ingresso em hospital [13] 

e, de acordo com DUNCAN, 1997, pacientes com AVC 

crônico raramente realizam terapia específica para 

melhorar a função motora devido a evidências mais 

recentes indicarem pouca eficácia. 
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A marcha em indivíduos com hemiparesia pós-AVC é 

caracterizada por uma redução na velocidade [14], [15], 

[16]; [17], cadência [18] (número de passo por unidade 

de tempo), largura do passo (distância entre dois toques 

no solo, um de cada pé [19]; assimetria temporal, 

espacial, cinemática, variações cinéticas da marcha e 

aumento do gasto mecânico energético [20] , [21]. 

 

2. Materiais e Métodos 
Foram incluídos pacientes com seqüela de AVC crônica 

com mais de 6 (seis) meses de lesão, diagnóstico clínico 

de hemiplegia ou hemiparesia, faixa etária entre 18 e 80 

anos. Foram excluídos pacientes com afasia de 

Wernick, fratura de membro inferior, apraxia, distúrbios 

de visão (diplopia), alterações cerebelar e vestibular, 

hemiparesia / hemiplegia decorrente de traumatismo 

crânio-encefálico, utilização de toxina botulínica 

(Botox). Os pacientes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, declarando estar 

consciente do estudo, sendo verbalmente informados 

sobre o procedimento do mesmo.  

Após avaliação inicial, foi realizada randomização por 

sorteio de papel, dividindo-se em dois grupos: grupo 

controle (Tabela 1) e grupo Experimental (Tabela 2) 

Foram aplicadas as escalas de Ashworth, Berg e Fulg-

Meyer para MMII, Índice de Barthel, teste de 

caminhada de 6 minutos para avaliação pré-treinamento. 

Foram realizadas cinco sessões para adaptação de todos 

os pacientes. O grupo experimental era inicialmente 

submetido a uma série de alongamentos de músculos 

específicos do membro inferior, também foi realizada 

uma descarga de peso em escada e rampa durante 5 

minutos. O colete era colocado no paciente e iniciava-se 

o protocolo com a velocidade mínima da esteira 

(Moviment, modelo Futura) de 1,9 km/h e com suporte 

parcial de peso de 30% de peso corporal durante cinco 

sessões. Após atingido o período de adaptação (5 

sessões), aumentava-se a velocidade de acordo com a 

tolerância do paciente e eram mantidas a porcentagem e 

a velocidade por dez sessões. Posteriormente, a 

porcentagem de suporte  

 

parcial de peso era anulada (0%) e a velocidade era  

aumentada ou não de acordo com a tolerância do 

paciente por mais dez sessões. Caso houvesse alguma 

intercorrência durante a sessão o treinamento era  

interrompido. Foram aferidas a pressão arterial e a 

freqüência cardíaca de cada paciente antes e após cada  

 

sessão, apenas para monitoramento. Cada sessão durava 

em média 40 a 45 minutos, com freqüência de duas 

vezes por semana, sendo o treino de marcha em esteira 

com duração de 15 minutos. 

 

 

 

 
 

 

Tabela 1. Características dos pacientes do grupo Controle. 

 

 

Tabela 2. características dos pacientes do Grupo 

Experimental. 

 

O grupo controle foi submetido à assistência 

fisioterapêutica, não realizando nenhum treino 

específico na esteira. 
 

3. Resultados 

Dos 16 indivíduos entrevistados, nove foram 

selecionados para o estudo. Dois não se adaptaram à 

técnica, um desistiu do estudo, um foi excluído devido à 

aplicação de toxina botulínica e 1 foi excluído por 

excesso de falta. Os quatro pacientes restantes 

constituíram o grupo experimental (Tabela 2) e todos 

completaram as 20 sessões de treinamento. Três 

pacientes submetidos apenas à fisioterapia convencional 

foram avaliados antes e após as 20 sessões de 

treinamento como controle do estudo (Tabela 1). 

A Escala de Fugl-Meyer apresentou diferença 

estatisticamente significante na análise intragrupo 

daqueles pacientes que foram submetidos apenas ao  

tratamento fisioterapêutico convencional (p = 0,038) . 

(Fig. 1) 

 
 
 

 Pacientes (n=3) 

 1 2 3 
Sexo* M M F 

Idade (anos) 50 19 58 

Peso Corpóreo 
(Kg) 

50 64 70 

Tempo de 
Lesão (meses) 

72 24 252 

Hemiparesia/ 
Hemiplegia 

Hemiple-

gia 

Hemipa-

resia 

Hemipa-

resia 

Dimídio 
Acometido** 

E E D 

 Pacientes (n=4) 

 1 2 3 4 
Sexo* M F M M 

Idade (anos) 36 53 43 48 

Peso Corpóreo 
(Kg) 

60 60 95 71 

Tempo de 
Lesão (meses) 

96 24 156 8 

Hemiparesia/ 
Hemiplegia 

Hemi-

paresia 

Hemi-

paresia 

Hemi-

paresia 

Hemi-

paresia 

Dimídio 
Acometido** 

E E E D 
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Tabela 3. Dados pré e pós treinamento do grupo Controle. 

Tabela 4. Dados pré e pós treinamento do grupo 

Experimental. 

 

 
Fig. 1. Escala de Fugl-Meyer pré e pós-treinamento. 

Comparação entre Grupo Experimental e Grupo Controle 
 

Não houve diferença na análise intergrupo pré-

treinamento (p = 0,963) e pós-treinamento (p = 0,343) e 

intragrupo nos pacientes que faziam parte do grupo 

experimental (p = 0,284) (Tabela 4).A análise da Escala 

de Berg mostrou que não houve diferença 

estatisticamente significante na análise intergrupo no 

pré-treinamento (p = 0,275) e no pós treinamento (p = 

0,181), bem como na análise intragrupo dos pacientes 

submetidos apenas ao tratamento fisioterapêutico 

convencional(Tabela 3).  (p = 0,109). Entretanto, na 

análise intragrupo, o grupo experimental apresentou 

diferença estatisticamente significante (p = 0,003) (Fig. 

2 e Tabela 4). Quanto à distância percorrida no Teste de 

Caminhada não observamos alterações estatisticamente 

significantes na análise intergrupo no pré-treinamento (p 

= 0,899) e no pós–treinamento (p = 0,693).  

 

 

Fig. 2. Escala de Berg pré e pós treinamento dos Grupos 

Experimental e Controle 
 

Na análise intragrupo também não houve significância, 

para ambos os grupos, experimental (p = 0,117) e 

controle (p = 0,234). Com relação à Escala de 

Ashworth, não observamos diferença estatisticamente 

significante na análise intergrupo no pré-treinamento (p 

= 0,116) e no pós treinamento (p = 0,639), bem como na 

análise realizada intragrupo, sendo grupo experimento 

(p = 0,252) e grupo controle (p = 0,683).  

 

O Índice de Barthel demonstrou que não houve 

diferença estatisticamente significante tanto na análise 

intragrupo (grupo controle – p = 0,423; grupo 

experimento – p = 1,000) como intergrupo (pré 

treinamento – p = 0,272; pós-treinamento – p = 0,352). 

 

4. Discussão 
A recuperação locomotora pós-AVC com treino em 

esteira pode ser associada à melhora da assimetria no 

córtex sensóriomotor, e ativação do córtex pré-motor no 

hemisfério afetado [22]. ALCOBENDAS-MAESTRO 

et al, em 2004, analisaram que a associação de uma 

esteira elétrica com suporte parcial de peso consegue 

desencadear automatismos medulares da marcha, 

melhorando a postura axial e pélvica, otimizando a 

dissociação de cintura e evitando a hiperextensão de 

joelho, diminuindo também o grau de espasticidade. 

SMITH et al, em 1999, indicaram que o treinamento 

regular orientado em esteira elétrica tem efeitos 

benéficos no torque e na espasticidade. A esteira elétrica 

pode ser uma ferramenta de melhora da habilidade da 

marcha em um prazo curto de tempo [23]. 

A marcha na esteira elétrica em indivíduos com AVC  

crônico imediatamente produz uma maior simetria 

temporal no padrão da marcha. Ocorre uma mudança no 

padrão de ativação muscular [24], realça o 

condicionamento cardiovascular [25], força muscular, 

coordenação motora, e controle postural para lidar com 

o acréscimo na velocidade [26]. Da mesma forma 

 Pacientes (n=3) 

               1 2 3 
Pré 130 580 270 Teste de 

Caminhada (m) Pós 147,9 595,54 360 

Pré 42 49 33 
Escala de Berg 

Pós 43 53 58 

Pré 100 85 90 
Índice de Barthel 

Pós 100 90 90 

Pré 12 5 9 Escala de 
Ashworth Pós 17 4 2 

Pré 53 70 73 Escala de Fugl-
Meyer para 
MMII 

Pós 57 69 75 

Pacientes (n=4) 

                                               1          2         3            4 

Pré 345 285 340 260 Teste de 
 Caminhada  
(m) 

Pós 355 315 339 278 

Pré 50 42 46 49 Escala de Berg 

Pós 54 47 51 52 

Pré 100 100 90 100 Índice de 
 Barthel Pós 100 100 90 100 

Pré 3 4 12 4 Escala de 
 Ashworth Pós 3 4 13 7 

Pré 65 64 70 61 Escala de Fugl- 
Meyer para 
 MMII Pós 66 54 70 57 
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observada no presente estudo, HESSE et al, em 1995, 

mostraram que a capacidade de andar dos pacientes 

melhorou, e que indivíduos com AVC submetidos ao 

treinamento de marcha com suporte parcial de peso 

tiveram melhor recuperação do equilíbrio e das 

habilidades da marcha [27], [28]. Em um estudo placebo 

controlado randomizado também foi observado melhora 

do equilíbrio e autonomia com melhora na velocidade, 

qualidade e capacidade de caminhada [29] 

THRELKELD et al, em 2003, observaram que os dois 

níveis mais altos de suporte parcial de peso (50% e 

70%) produziram um decréscimo na cadência, um 

aumento da largura do passo, uma redução na fase de 

apoio e um decréscimo no apoio bipodal. Apesar de o 

nosso estudo ter utilizado uma porcentagem mais baixa 

de suporte parcial de peso (30%), aparentemente foi 

observada uma melhora nesses parâmetros, mesmo sem 

terem sido quantificados. 

O treino de marcha em esteira com suporte parcial de 

peso associado à fisioterapia acelerou a restauração da 

habilidade da marcha em indivíduos hemiparéticos 

crônicos, segundo estudo realizado por WERNER et al, 

em 2002, e bem notado durante o desenvolvimento do 

nosso estudo. Já LISTON et al, em 2000, viu que não 

houve diferença no tratamento tanto com fisioterapia 

como com esteira elétrica de pacientes com alto nível de 

desordens da marcha secundária a um AVC, porém há 

uma tendência para a terapia ser mais efetiva quando a 

esteira elétrica é utilizada primeiramente. Entretanto, 

dois estudos recentes, controlados e randomizados, com 

indivíduos com AVC agudo falharam ao mostrar a 

superioridade do treino de marcha em esteira quando 

comparado à fisioterapia convencional, o qual era 

concentrado na caminhada em solo [30], [31]. 

NORMAN et al, 1995, em seus relatos de caso 

descreveram o uso do suporte de peso para diferentes 

causas. Assim como em gatos, a função locomotora 

melhora tanto em lesões completas ou incompletas de 

lesões espinhais quando se intensifica o treino de 

marcha em esteira com suporte parcial de peso. A 

característica mais importante é a melhor modulação do 

padrão de atividade eletromiográfica dos músculos do 

membro inferior e a melhora na habilidade de suportar o 

peso corporal [32]. 

 A revisão sistemática sobre o treino em esteira e o 

suporte parcial de peso concluiu que pode melhorar a 

velocidade da marcha. Esse efeito não é observado em 

pacientes com marcha dependente. Não há nenhuma 

evidência definitiva de qualquer tipo de dano 

relacionado à esteira elétrica com ou sem o suporte 

parcial de peso. [33] Em outra revisão sistemática, 

realizada em 2005, concluiu-se que não há provas 

suficientes para determinar de forma conclusiva os 

efeitos do treinamento em esteira elétrica. É possível 

que em pacientes com marcha independente, o 

treinamento em esteira elétrica com apoio de peso 

corporal melhore a velocidade da marcha. São 

necessários mais estudos para confirmar e esclarecer os 

efeitos do treinamento em esteira elétrica para pacientes 

com marcha independente [34]. 

                                                              

5. Conclusão 
Apesar de algumas limitações encontradas durante a 

realização deste trabalho, como: heterogeneidade do 

grupo, baixa adesão de voluntários, falta de 

equipamentos adequados para a aplicação da técnica, 

entre outras, foi possível analisar que o treino de marcha 

em esteira elétrica com suporte parcial de peso vem se 

mostrando uma técnica promissora e efetiva na 

reabilitação de pacientes com disfunções relacionadas à 

marcha. As pesquisas atuais mostram que o treino em 

esteira está associado à diminuição no gasto de energia, 

melhora da força, velocidade e qualidade da marcha. 

bem como manutenção dos escores para velocidade de 

caminhada em solo e recuperação motora de membro 

inferior após três meses de follow-up. Visto isso, Serão 

necessários estudos futuros que comprovem a eficácia 

dessa técnica associada também a outras técnicas de 

reabilitação, bem como verificar se há manutenção dos 

resultados obtidos com esta terapia.  
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Resumo 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

sistema para alocação e roteamento automáticos de 

veículos (vans) para o transporte de pessoas com 

necessidades especiais. As técnicas de roteamento 

utilizadas são o algoritmo de Dijkstra e adaptações de 

heurísticas baseadas no Problema de Roteamento de 

Veículos envolvendo restrições de capacidade e tempo. 

O desenvolvimento foi realizado via análise conjunta 

com os responsáveis pelo gerenciamento de transporte 

para portadores de necessidades especiais da cidade de 

São José dos Campos, para identificar requisitos de um 

sistema computacional que auxiliasse no trabalho de 

roteamento e emissão de relatórios. A implementação 

utilizou bibliotecas de sistemas de informação 

georreferenciada, bibliotecas de roteamento e um mapa 

georreferenciado. Foram implementados um algoritmo 

para análise de divisão de rota e um algoritmo para 

gerar sub-grafos para tentar reduzir o tempo de análise 

para a geração de rotas. Um teste de validação foi 

realizado comparando o percurso de um dia de trabalho 

de uma van escolar que transporta alunos com 

mobilidade reduzida com o percurso sugerido pela 

aplicação. Observou-se que o trajeto que a van realiza é 

similar à rota sugerida automaticamente, sendo porém 

esta última produzida em tempo muito inferior. 

 

1. Introdução 
O desenvolvimento de sistemas computacionais que 

auxiliem o planejamento e utilização de uma frota, 

fornecendo por exemplo informações sobre as melhores 

rotas com opção de múltiplas entregas, coletas e com ou 

sem agendamento de horário, são de grande interesse 

principalmente para a área de logística de serviços. 

 

A busca de uma solução nestes casos envolve 

considerações relativas à distância percorrida, tempo 

gasto nas viagens, número de veículos para executar a 

atividade, etc. Em geral, o processo de planejamento das 

rotas é baseado em algoritmos de roteamento que usam 

dados georeferenciados, obtidos através de bibliotecas 

de manipulação de dados georreferenciados, presentes 

em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 

Desde 1999, a prefeitura de São José dos Campos (SJC) 

disponibiliza um serviço de transporte gratuito para 

portadores de necessidades especiais (principalmente os 

de mobilidade reduzida), levando-os e trazendo-os das 

suas residências até um local desejado, e vice-versa. O 

serviço é realizado por empresas subcontratadas que 

disponibilizam 13 vans adaptadas (Figura 1) para 

atender mais de 600 pessoas credenciadas. São 

realizadas em média 18 viagens por carro/dia. No ano 

de 2003 o transporte adaptado realizou 25.376 

atendimentos a diversos centros de reabilitação, centros 

de hemodiálises, clinicas de fisioterapia e centros de 

lazer [1]. A forma de alocação das vans é feita 

manualmente, por uma equipe de funcionários 

treinados, que recebem as solicitações de segunda a 

quarta-feira para as viagens das semanas seguintes, 

fazem o planejamento na quinta e sexta-feira e entregam 

a escala de serviço aos motoristas até no máximo a 

segunda-feira seguinte pela manhã, para que os serviços 

de segunda a sexta da semana possam então ser 

realizados. Do total de solicitações aproximadamente 

20% acabam não sendo atendidas, sendo que entre estas 

não podem ficar incluídos os casos urgentes, como por 

exemplo os de solicitantes que requerem transporte a 

hospitais para realização de hemodiálise.  

 

Este artigo apresenta uma solução automática para o 

problema acima, visando melhorar o atendimento dos 

portadores de necessidades, tornando-o mais ágil, 

diminuindo a quantidade de pedidos não atendidos e 

ampliando o serviço. Há também a intenção de produzir 

valores estimados mais próximos das distâncias reais 

percorridos pelos veículos, pois a forma de pagamento 

aos prestadores de serviços é pela distância percorrida. 

 

2. Sistemas de Informação Geográfica 
O geoprocessamento pode ser definido como um 

conjunto de tecnologias voltadas à coleta e ao 

tratamento de informações espaciais para um objetivo 

específico. Assim, as atividades que envolvem o 

geoprocessamento são executadas por sistemas 

específicos para cada aplicação. Sistemas que realizam 
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o tratamento computacional de dados geográficos são 

denominados Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Há pelo menos três grandes maneiras de se utilizar um 

SIG: a) como ferramenta para produção de mapas; b) 

como suporte para análise espacial de fenômenos; e c) 

como um banco de dados geográficos, com funções de 

armazenamento e recuperação de informação espacial. 

Neste artigo, um SIG para a cidade de SJC é utilizado 

de acordo com esta última maneira. 

 

 
Fig. 1. Fotos de uma Van adaptada. 

 

3. O Roteamento  de Veículos 
O problema de roteamento de veículos pode ser 

entendido como sendo o problema de se obter a rota de 

menor custo sobre uma rede de n pontos considerando 

uma frota de veículos, atendendo a todas as outras 

eventuais restrições, utilizando a menor quantidade de 

veículos. As restrições podem incluir a capacidade de 

carga dos veículos, intervalos de tempo determinados 

para chegadas e partidas, existência de múltiplos 

depósitos para carga e descarga, etc. Neste trabalho, 

considera-se: 

 

a) Veículos com capacidade limitada, 

b) Clientes com horários para as viagens, 

c) Clientes que devem ser buscados nas suas 

residências e levados a seus destinos, e depois 

devolvidos às suas origens. 

 

A maioria dos problemas de roteamento pertence a 

classe NP-Hard ou NP-completa, exigindo o uso de 

heurísticas para a geração de soluções de qualidade 

aceitável em tempo razoável. Foram pesquisados os 

algoritmos de Dijkstra, heurísticas Clark&Wright  e 

Gillett&Miller, e heurística de melhoria troca 2-ótima. 

 

Algoritmo de Dijkstra 
Dado o grafo conectado G=(V,A), um custo associado a 

cada aresta a ∈ A e um vértice fixo s ∈ V, o algoritmo 

de Dijkstra acha um caminho mais curto de s para cada 

vértice v em V [2]. 

 

 

Heurística Clark&Wright  
Essa abordagem constrói uma solução através de um 

conjunto de configurações que a cada passo são 

atualizadas. Os algoritmos realizam a progressão de 

uma configuração para outra segundo o critério de 

minimização da função objetivo. Arcos de menor custo 

devem substituir arcos mais caros dentro da rota que vai 

sendo melhorada nesses termos [3] [4]. 

 

Heurística Gillett&Miller 
Esta estratégia procura obter a solução do problema em 

duas etapas. A primeira agrupa os pontos de demanda 

por um critério de proximidade, e na segunda etapa cada 

grupo é solucionado independentemente. A estratégia 

parte do princípio de que os trajetos entre nós serão 

desenvolvidos preferencialmente entre vizinhos [5]. 

 

4. Implementação do Sistema 
O Sistema de Planejamento de Transporte para 

portadores de necessidades especiais (PTE) foi 

implementado como um ambiente integrado para 

planejamento do uso da frota de veículos, diminuindo o 

número de pedidos não atendidos e a espera entre 

solicitação do serviço e atendimento. Disponibiliza 

ainda rotas planejadas das viagens para cada veículo – 

com o total de quilômetros a serem percorridos – de 

forma automática e mais precisa. Os usuários interagem 

com o sistema fornecendo dados cadastrais, solicitações 

de agendamentos de viagens e relatórios. O PTE 

armazena informações no banco de dados e as processa, 

fornecendo relatórios e planejamentos completos. 

O PTE é composto por três subsistemas: 1) Banco de 

Dados (BD), 2) Interface com o usuário e geração de 

relatórios, 3) Roteamento Otimizado de Veículos 

(ROV). 

Como recurso de desempenho os três subsistemas 

podem ser instalados, em máquinas distintas 

(servidores), podendo assim distribuir a carga de 

processamento. Estações clientes podem executar o 

subsistema de Interface e geração de relatórios. 

 

4.1 Banco de Dados (BD) 
As tabelas do banco de dados estão organizadas em 

quatro grupos: 1) Cadastros, que contém dados dos 

clientes, veículos e locais de destino; 2) GIS, com dados 

do grafo georeferenciado da cidade sobre o mapa 

vetorizado, arcos representando rua ou trecho de rua e 

nós representando início ou fim de rua ou trecho de rua; 

3) Relatórios, consistindo de tabelas e views para 

geração de relatórios; e 4) Agendamento e Rotas, com 

os dados das solicitações dos serviços e resultados das 

análises geradas pelos algoritmos de roteamento. 

 

4.2 Interface com o usuário e geração de relatórios 
O subsistema de interface com o usuário gerencia 

entradas e saída de dados e interage com os subsistema 

ROV e BD. Os usuários acessam funcionalidades 

através de janelas gráficas. O acesso às funcionalidades 

está distribuído em 5 itens do menu principal, que são: 
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• Cadastros: responsável por manter os dados 

cadastrais dos clientes, dos locais de destino e da 

frota de veículos que prestam serviços atualizados. 

• Planejamento: utilizado para agendar as solicitações 

de viagem, executar os algoritmos de roteamento e 

indicar indisponibilidade dos veículos por quebra, 

manutenção ou outro motivo. 

• Relatórios: utilizado para gerar as ordem de 

serviços dos veículos e para informar o 

departamento financeiro para o pagamento 

referente as viagens realizadas. 

• Ajuda: mostra informações sobre o software. 

• Mapas: utilizado nas operações de cadastros de 

locais (casa dos clientes, locais de destino e outros) 

e para mostrar as rotas de uma dada viagem. 

 

4.3 Roteamento Otimizado de Veículos (ROV) 
O subsistema ROV é expansível. O núcleo é um banco 

de algoritmos acessadas pelos outros subsistemas por 

métodos de acesso. Utilizamos como base dois 

algoritmos: 

 

• Algoritmo de Clark&Wright ou Gillett&Miller para 

o problema de roteamento de veículo com distância 

euclidiana. A entrada são os pontos notáveis (casas 

dos clientes e respectivos destinos) e a saída são as 

n rotas. Cada rota é uma seqüência de pontos 

notáveis georeferenciados. Poderá ser utilizada 

também a heurística 2-ótima para melhorar o 

resultado [5]. 

• Algoritmo de Dijkstra para detalhamento das rotas. 

Terá como entrada o grafo que representa as vias 

com os seus atributos (sentido, comprimento, 

velocidade média e permissão ou não para virar a 

esquerda ou a direita na esquina) e as n rotas 

geradas pelo algoritmo acima. A saída são os 

detalhamentos das rotas, ou seja, cada rota será 

representada por uma lista com os arcos que 

representam as ruas por onde o veículo deverá 

passar e a distância total a ser percorrida. 

 

Foram criados métodos para dar mais conforto ao 

usuário e diminuir o uso de recursos computacionais. 

Foram com este objetivo implementados um pré-

processamento do grafo, rotas pré-gravadas e uma 

heurística de divisão de viagens.  

O pré-processamento do grafo reduz o grafo de entrada 

original dos algoritmos, gerando um grafo recortado. 

Este recorte é baseado num raio r, de modo que todos os 

pontos notáveis de interesse são mantidos dentro do 

recorte. Como o grafo é georreferenciado, é possível 

recortar uma área no grafo através do seu centro de 

massa. A Figura 2 ilustra nós de um grafo recortado 

sobreposto ao mapa. 

Outro recurso é a utilização das rotas pré-gravadas para 

ligar uma área de concentração a outra utilizando vias 

expressas. 

A heurística de divisão de viagens foi definida com base 

na seguinte situação. Suponha que dois clientes C1 e C2 

devam ser levados para H1 (Figura 3). A van busca C1 e 

C2, e depois leva-os H1, mas existem situações em que 

o destino H1 está no caminho de C1 para C2. Com isso 

surgiu a questão: o que é mais interessante para os 

clientes, fazer C1 ir até C2 para depois ir a H1, ou 

dividir a viagem em dois trechos, que seriam de C1 a 

H1 (deixando C1 no caminho) e de H1 para C2 e de C2 

a H1? A tomada de decisão é feita através do custo tanto 

de tempo como de distância. Se o desvio não onerar 

muito o tempo e/ou a distância, a divisão é feita. 

 

5. Resultados Experimentais 
Cada um dos três subsistemas apresentados na Seção 4 

foi implementado em ambientes específicos. O 

subsistema Banco de Dados foi modelado utilizando o 

ErWin 4.0 e implementado em Paradox Padrão. Este é 

facilmente modificado para qualquer outro sistema de 

gerenciamento de banco de dados relacional. A interface 

com o usuário e geração de relatórios foi desenvolvido 

em linguagem C++, utilizando o ambiente de 

desenvolvimento Borland C++ Builder 5.0. A conexão 

com o banco de dados é feita através do BDE - Borland 

Database Engine, que por sua vez utiliza drivers 

Microsoft (ODBC). O gerenciamento do mapa e o 

acesso aos dados georeferenciados foi desenvolvido 

utilizando bibliotecas MapObject [6]. 

O ROV foi desenvolvido em Java com as bibliotecas 

Or-Objects [7]. A base de dados SIG utilizada foi a da 

cidade de SJC, com as seguintes características: mapa 

digital vetorizado Shape File [8], datum SAD – 69, 

abrangência município de SJC e vias de acesso, e 

sistemas de coordenadas (latitude, longitude). 

O grafo foi gerado a partir do arquivo Shape File. A 

conversão resultou em um grafo de 46887 nós e 51622 

arcos, que não causou problemas de falta de memória na 

em testes num computador PC P4, 1.8GHz, 128Mb 

RAM, sob Microsoft Windows XP e máquina virtual 

Java com configuração padrão.  

Com a biblioteca SIG foram testadas as funcionalidades 

de manipulação do mapa vetorizado (carga do arquivo 

Shape File, visualização do mapa e rotas, etc). A base 

de dados original não possui atributos importantes 

(como sentidos das vias), sendo as informações ausentes 

manualmente acrescentadas. 

Para os testes da biblioteca de roteamento foram criados 

dois cenários: a) Caminho mais curto para devolver os 

usuários a suas residências, um veículo, conduzindo no 

máximo os 4 primeiros usuários (limite do veículo) que 

saírem da consulta para as suas residências. Os 

resultados obtidos serão a menor distância calculada a 

ser percorrida para levar os passageiros do local da 

consulta a sua residência, e uma lista com o caminho 

mais curto a ser realizado pela van que compõe a ordem 

de serviço (OS); e b) Caminho mais curto para devolver 

os usuários para as suas residências, utilizando a frota 

completa de 13 veículos, conduzindo no máximo os 4 

primeiros usuários (limite do veículo) que saírem da 

consulta para as suas residências. Os resultados obtidos 

devem ser os mesmos de a). 
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Fig. 2. Tela exibindo um grafo recortado representado pelos 

nós, após pré-processamento com r = 500m. 
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H1

(a)
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Fig. 3. Heurística de divisão de viagens. 

 

Os testes de verificação foram divididos em testes de 

entrada (cadastros), saídas (relatórios) e algoritmos 

implementados. Para os testes de entrada o banco de 

dados foi preenchido com dados obtidos em condições 

realistas, próximas às utilizadas hoje pela Prefeitura de 

SJC: 13 vans adaptadas, 675 pessoas credenciadas para 

utilizar o serviço, 18 viagens por carro/dia e 1 viagem a 

cada 26,66 min/carro/dia. Foram testadas as 

funcionalidades de inserir, apagar e alterar os dados, 

através da interface gráfica do PTE. O sistema 

disponibiliza 3 relatórios (saídas) que são as ordens de 

serviços, as consultas das solicitações que serão 

atendidas e a soma das distâncias das viagens. 

Utilizando as informações do teste de entrada, foi obtido 

o tempo médio de 30 min para análise e geração das 

ordens de serviços de uma semana. 

O algoritmo para gerar os sub-grafos analisa todos os 

nós do grafo, assim sendo o tempo gasto para recortar o 

grafo não se altera de forma significativa com a 

variação do raio, sendo em média de 18us. 

Os parâmetros utilizados para a divisão da viagem 

(Figura 3) foram: a) se passar a menos de 1 km de H1 

no trajeto de C1 para C2, e b) se o trajeto de C2 para H1 

for maior que 10 km (isto significa que se a velocidade 

média do veículo for de 40 km/h o passageiro C1 ficará 

mais de 30 minutos no veículo). Quando esta heurística 

é habilitada há aumento no tempo para fornecer o 

resultado final (ordem de milissegundos) por trajeto 

analisado, e um aumento na distância total da viagem. 

Acredita-se, porém, que o nível de satisfação dos 

usuários que se enquadram na condição de C1 aumenta, 

pois este permanece muito menos tempo dentro do 

veículo em viagem. 

O tempo gasto na geração da rota (do instante da 

solicitação até a obtenção do resultado) sem a utilização 

da geração do sub-grafo é de cerca de 3s por viagem. 

Este valor independe da da quantidades de nós da rota. 

Com a geração dos sub-grafos, quanto menor o 

comprimento da rota menor é o tempo gasto. 

Finalmente, foi feito um teste operacional comparando o 

percurso de uma van escolar que transporta alunos com 

mobilidade reduzida (dados do percurso coletados por 

um GPS data logger e distância medida por odômetro) 

com o percurso sugerido pela aplicação. Foram 

utilizados dados coletados de 3 viagens, que 

corresponde a 1 dia de trabalho da van. O transporte é 

feito para 11 crianças distribuídas em 2 períodos 

escolares (manhã e tarde) e 2 escolas, para levá-las a 

suas escolas e trazê-las para casa. A Figura 4 mostra no 

mapa os locais envolvidos nas 3 viagens. A Figura 5 

mostra os trajetos percorridos para a viagem 3, anotados 

sobre o mapa. As distâncias para cada uma das viagens, 

incluindo a garagem, foram: 59 km para a viagem 1, 81 

km para a viagem 2 e 55 km para  a viagem 3. 

Os valores de distâncias calculados pelo sistema foram 

então comparados com estes valores medidos pelo 

odômetro do veículo (Tabela 1). Nota-se que o PTE 

sugere rotas similares, com pequenas diferenças de 

distância medida. Estas ocorrem devido a fatores como 

desconsideração do relevo (subidas e descidas das vias) 

pelo algoritmo de roteamento, e imprecisão dos dados 

coletados. Entretanto, para a viagem 3 efetivamente há 

uma diferença de rotas, conforme discutido a seguir. 

 
Viagem Dist. odômetro 

[km] 

Dist. calculada 

[km] 

Diferença [%] 

1 59 57,5 2,5 

2 81 79,0 2,5 

3 55 52,2 5,0 

Total 195 188,7 3,2 

Tabela 1. Comparação do valor do odômetro com o valor 

calculado. 

A Figura 6 mostra um detalhe da viagem 3. 

Comparando as rotas observa-se uma pequena diferença 

em um dos trechos. O motorista utilizou uma via 

principal mais longa do que o trajeto total por vias 

secundárias, mas possivelmente percorrida em tempo 

mais curto. A distância desta viagem medida pelo 

odômetro (excluído o trajeto da garagem) foi de 27 km, 

a calculada utilizando os dados coletados foi de 25,8 km 

e a rota sugerida pelo PTE foi de 24,4 km. 

Os resultados mostraram que o PTE consegue 

manipular as entradas e gerar as saídas em forma de 

relatórios. O tempo gasto para realizar a análise de 

solicitações de uma semana para 13 vans (cada uma 
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fazendo 18 viagens/dia e levando 5 passageiros/viagem) 

leva em média 30 minutos, tempo muito inferior ao que 

é gasto hoje pela Prefeitura de SJC, que realiza a análise 

por um processo manual que leva horas. Com a redução 

do tempo de análise pode-se diminuir o tempo entre a 

data da viagem e o da solicitação. Hoje este intervalo é 

de no mínimo uma semana. O parâmetro para o 

pagamento do serviço de transporte é a distância, e o 

PTE efetivamente sugere rotas mais curtas. Nem 

sempre, porém, esta distância é a que leva menos tempo, 

por sugerir, por exemplo, vias secundárias de tráfego 

intenso. 

 

6. Conclusões e Sugestões 
Este trabalho apresentou um sistema para roteamento de 

veículos para o transporte de pessoas com necessidades 

especiais. O sistema amplia os serviços prestados e 

produz uma melhor estimativa (usada para remunerar as 

empresas de transporte) dos quilômetros mensais 

percorridos. Para os usuários, resulta uma melhora na 

qualidade dos serviços e a diminuição do intervalo entre 

a solicitação e o atendimento. 

 

Para trabalhos futuros uma sugestão é a redução dos 

custos das viagens com a utilização de sistema de 

localização por GPS para remanejar de ordens de 

serviço, por exemplo, para incluir ou excluir 

atendimento em tempo real, acoplado a um sistema de 

comunicação para transferência de ordem de serviço ao 

motorista. Um outro ponto seria a substituição dos 

algoritmos de roteamento por heurísticas mais 

específicas, que resultariam em soluções mais próximas 

das ótimas. 
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Fig. 4. Pontos Notáveis (casas dos alunos, escolas e garagem). 

 

 
Fig. 5. Trajeto da viagem 3 - 19:10:00 as 21:03:45. 

 

 
Fig. 6. Diferença entre as rotas realizada e sugerida na viagem 

3. A seta indica o caminho realizado pelo veículo e os pontos 

o caminho sugerido pelo sistema PTE. 
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Resumo 
Um sistema neuroprotético foi desenvolvido visando a 

reabilitação de membros inferiores. O sistema é 

composto por um eletroestimulador microcontrolado de 

quatro canais associado a um andador com dois modos 

de operação. No modo exercício, o eletroestimulador é 

usado separado do andador, visando o fortalecimento da 

musculatura. No modo marcha, o paciente, através do 

uso de botões instalados no andador, tem a possibilidade 

de comandar os seus próprios passos. Independente do 

modo de operação, o sinal de saída corresponde a pulsos 

de corrente bifásicos, com duração de 300 µs, 

freqüência de 25 Hz, modulados por um sinal de 

envoltória trapezoidal com temporização fixa e 

amplitude variável. A seleção do modo de operação, 

bem como da configuração (número de canais, e 

amplitude) é feita de maneira digital. 

 

1. Introdução 
A Eletroterapia, uma das técnicas mais utilizadas no 

tratamento de quadros patológicos associados a dor e a 

reabilitação neuromuscular, consiste na aplicação de 

pulsos elétricos sobre a pele, através de eletrodos, que 

estimulam músculos, nervos periféricos e demais 

tecidos, realizando uma ampla gama de benefícios 

terapêuticos, dentre eles: 
- Restauração da função motora em pacientes com 

lesão medular ou acidente vascular cerebral, 

auxiliando principalmente nas atividades básicas 

diárias (locomoção, preensão de objetos) [1,2];  

- Analgesia em processos de dor agudos e crônicos, 

tais como artrite reumatóide, lombalgias, ciatalgias, 

cervicalgias, dores articulares e contusões [3];  

- Retardo de processos inflamatórios e cicatrização 

tecidual [4,5];  

- Retardo dos quadros de atrofia por desuso e após a 

sua instalação como parte do tratamento visando o 

aumento e manutenção da amplitude do movimento 

[2, 5, 6];  

- Condicionamento muscular e aumento da 

resistência à fadiga [7, 8]; 

- Facilitação e reeducação muscular [9]; 

 

2. Materiais e Métodos 
Desenvolveu-se, neste trabalho, um sistema composto 

por um eletroestimulador microcontrolado de 4 canais 

independentes associado a um andador. A figura 1 

apresenta um diagrama de blocos geral do sistema, 

inter-relacionando os circuitos analógico e digital e as 

interfaces. 

 

 
Fig. 1 - Diagrama em blocos do sistema. 

 

O sistema digital é responsável pelo controle da 

interface com o usuário, mediante a qual pode-se definir 

o modo de operação e a configuração do sistema, e pelo 

controle e geração dos estímulos elétricos. O diagrama 

do sistema digital está representado na figura 2. 

 

 
Fig. 2 – Diagrama em blocos do circuito digital. 

 

O software foi desenvolvido com uma lógica voltada 

para o controle dos menus, e baseada nas telas que estão 

sendo mostradas no display, já que o teclado tem apenas 

3 botões para controlar e configurar todo o sistema. Um 

dos botões corresponde a uma seta ascendente e outro a 

uma seta descendente que podem movimentar o cursor 

no display apontando as opções de configuração e 

incrementar e decrementar a amplitude do estímulo. O 

terceiro botão corresponde à seleção e confirmação da 

função.  

Existem dois modos de operação denominados modo 

"exercício" e modo "marcha". No modo "exercício" o 

eletroestimulador deverá ser utilizado em separado, 
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possibilitando ao paciente um tratamento rico em 

diversidade de exercícios. No modo "marcha" o 

eletroestimulador deverá ser usado junto ao andador. A 

seqüência de estímulo é disparada através de dois botões 

de controle, um botão no lado esquerdo e outro no lado 

direito do andador. O paciente, através do uso destes 

botões, tem a possibilidade de comandar seus próprios 

passos. 

O sinal de estimulação corresponde a pulsos de corrente 

bifásicos com 300 µs de duração e freqüência 25 Hz, 

modulados por um sinal de envoltória trapezoidal com 

temporização fixa e amplitude variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 – Diagrama em blocos do circuito Amplificador 

de Potência. 

 

O circuito analógico de amplificação do sinal gerado 

digitalmente, esquematizado na figura 3, é baseado em 

fonte linear de corrente utilizando transistores na forma 

de espelho de corrente. Para a alimentação dos 

amplificadores de potência foi projetado um 

transformador para transferir ao secundário uma 

potência de 300VA, necessária à alimentação dos quatro 

canais de saída do amplificador de potência 

simultaneamente, caso fosse necessário. Entre os 

enrolamentos primário e secundário existem duas 

películas de elevada resistência dielétrica (com isolação 

de 4KV). Ainda visando a segurança do sistema, no 

circuito analógico, foram utilizados relés nas saídas dos 

canais os quais permitem o desacoplamento do paciente 

ao circuito. Fusíveis foram instalados de modo que a 

corrente de saída seja limitada e Resistores para 

proteção de curto-circuito e circuito aberto entre os 

eletrodos foram posicionados estrategicamente. 

3. Resultados 
No modo exercício, os tempos de subida, descida e 

sustentação foram definidos em 5 s e o tempo de 

repouso em 15 s, resultando em um ciclo de trabalho de 

1/3, que apresenta um bom rendimento com relação à 

fadiga muscular (figura 4). Pode-se ainda optar na 

configuração com dois ou quatro canais. Para dois 

canais, o sinal é alternado entre os canais, ora canal 1, 

ora canal 2 (figura 5). Para quatro canais, o processo de 

estimulação acontece de forma análoga, mas com dois 

canais ativados simultaneamente em cada fase. 

 

 
Fig. 4 – Sinal de estimulação. 

 

 
Fig. 5 - Modo de operação com dois canais. 

 

No modo marcha, a diferença aparece na temporização 

de ativação dos canais, que não é feita de maneira 

automática como no modo exercício, sendo necessário 

pressionar o botão do andador para liberar o estímulo na 

perna correspondente. Com os eletrodos posicionados 

nos músculos quadríceps e nervo fibular de ambos os 

membros tem-se a seguinte seqüência de ativação: sem 

pressionar nenhum dos botões os músculos quadríceps 

de ambos os membros estarão sendo estimulados, 

mantendo os joelhos em extensão. Ao pressionar o 

botão da esquerda  interrompe-se o estímulo para o 

quadríceps esquerdo e estimula-se o nervo fibular do 

mesmo membro, resultando na flexão do joelho no 

reflexo de retirada. Soltando o botão, o joelho é 

novamente estendido e o paciente dará um passo com a 

perna esquerda. Pressionando-se o botão da direita o 

procedimento se repete mas o passo será dado com a 

perna direita.  

Esta seqüência pode ser utilizada inicialmente com o 

paciente sentado visando um treinamento prévio e em 

uma segunda etapa, já com a musculatura condicionada, 

inicia-se o processo de deambulação. 

Após os testes do sistema e verificado a sua adequação a 

próxima fase do projeto será a sua aplicação junto a um 

programa de reabilitação física. 
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4. Conclusão 
O projeto oferece inovação na interface com o usuário, 

o qual terá total controle dos passos no modo marcha. 
Baixo custo em relação à equipamentos semelhantes 

existentes no mercado. 
Considerável tecnologia empregada ao projeto, 

equivalente ou superior à projetos a nível nacional, 

internacional e equipamentos existentes no mercado. 
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Resumo 
A disfunção motora, decorrente de um Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), ocasionará uma marcha 

com parâmetros quantitativos e qualitativos deficitários. 

O objetivo desse estudo foi demonstrar os efeitos da 

palmilha FES, através da análise desses parâmetros, na 

marcha dos pacientes hemiparéticos.  

Foram analisados 14 pacientes. Estes percorriam um 

percurso de 10m, subiam e desciam escadas.Para cada 

uma destas atividades, os parâmetros mensuráveis da 

marcha eram calculados e o paciente se auto-avaliava, 

sem e com a Palmilha FES, por meio de uma Escala 

Visual de Satisfação (EVS).  

Ao analisar os dados, observou-se que quando o 

paciente fazia uso da Palmilha FES, tempo (p=0,015), 

velocidade (p=0,040) e cadência (p=0,004) obtiveram 

uma melhora estatisticamente significante, assim como 

um maior nível de satisfação desses pacientes foi 

alcançado ao utilizar a mesma para andar (p=0,002), 

subir (p=0,025) e descer escadas (p=0,033); utilizando 

p≤0,05. 

A Palmilha FES parece atuar como um coadjuvante 

terapêutico importante para estes pacientes. 

 

1. Introdução 
A disfunção motora é um dos problemas 

freqüentemente encontrados e terapeuticamente 

persistentes após Acidente Vascular Encefálico (AVE), 

o que refletirá conseqüentemente em uma marcha cujos 

parâmetros mensuráveis, tais como: velocidade, 

cadência, simetria, tempo e comprimento do passo 

sofrerão alterações [9]. Para melhorar o padrão da 

marcha desses pacientes, tem-se utilizado a palmilha 

FES, ou como também pode ser chamada Órtese 

Elétrica Funcional (OEF), que possui vantagens em 

relação as órteses convencionais, por auxiliar 

ativamente o paciente na dorsiflexão e eversão do pé ao 

caminhar, substituindo a função motora prejudicada [3].  

Os distúrbios encontrados na marcha hemiparética 

variam de acordo com as alterações de cada articulação. 

Durante a fase de apoio, podemos encontrar uma base 

de suporte anormal devido às deformidades causadas 

pela espasticidade dos músculos gastrocnêmio, sóleo e 

tibial posterior levando ao equinovarus (flexão plantar e 

inversão do pé), prejudicando o contato inicial do 

calcâneo e a descarga de peso plantar. Já na fase de 

balanceio, pode-se observar uma inadequada retirada do 

membro com insuficiente dorsiflexão do tornozelo e um 

padrão de inversão do pé que dificulta o avanço do 

membro, muitas vezes levando a um movimento de 

circundação do quadril [5]. Além disso, os pacientes 

hemiparéticos apresentam passos mais curtos, maior 

duração da fase apoio, e menor duração da fase de 

oscilação no lado afetado em relação ao sadio [9]. 

A palmilha FES é um sistema constituído de um 

microprocessador baseado em estimulador de músculos 

para a geração de estímulo elétrico, e eletrodo para a 

transmissão do sinal para o corpo [15]. É composta por 

uma palmilha, que fica acoplada dentro do calçado do 

indivíduo, e 2 eletrodos de superfície que são 

posicionados no ponto motor do músculo tibial anterior 

[3]. A estimulação é sincronizada com as fases da 

marcha, através da palmilha que fica embutida dentro 

do calçado [11]. Quando o membro inferior com órtese 

está na fase de apoio, o sensor da palmilha capta contato 

(pressão) e mantém o estimulador elétrico inativo. O 

membro entra na fase de balanço, o sensor capta a 

descompressão e gera um estímulo produzindo 

dorsiflexão e eversão na articulação do tornozelo, que 

cessa ao contato do sensor novamente com o solo [1] 

[11].   

Além de desempenhar uma função ortésica para o 

membro inferior parético, a FES fortalece a musculatura 

estimulada, mantém a amplitude de movimento das 

articulações e previne o desenvolvimento de padrões 

sinérgicos. A estimulação elétrica facilita a percepção 

sensorial e antigravitacional através da ativação das vias 

aferentes, induzindo movimentos com influxo de 

propriocepção, e percepção exteroceptiva, favorecendo 

as condições de ortostatismo e marcha precoce nos 

pacientes que sofreram AVE [5]. 

Os objetivos desse estudo são demonstrar através da 

análise de parâmetros mensuráveis da marcha 

(velocidade, cadência, tempo, número de passos, 

comprimento do passo) e do nível de satisfação dos 

pacientes deambulando sem e com a palmilha, os efeitos 

ortésicos da palmilha FES ou Órtese Elétrica Funcional.  
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2. Materiais e Métodos 
Trata-se de um estudo descritivo transversal, em que 

foram analisados 14 pacientes hemiparéticos: 9 

provenientes da Clínica de Fisioterapia da EMESCAM, 

e 5 da Clínica Equilíbrio Fisioterapia e Psicologia; 7 

apresentavam hemiparesia à direita, e 7 à esquerda; 8 

eram do sexo masculino e 6 do sexo feminino, com uma 

média de idade de 57 ± 7,04. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: pacientes 

hemiparéticos decorrentes de AVE, do sexo feminino ou 

masculino, que estejam sobre assistência terapêutica, 

podendo ter até quinze anos de lesão, possuindo 

dorsiflexão funcional do tornozelo suficiente para que a 

eletroestimulação atue durante a marcha sem provocar 

desconforto excessivo. 

Os critérios de exclusão foram: pacientes hemiparéticos 

decorrentes de outras causas, que possuam patologias 

associadas como: Parkinson, Diabetes, Cardiopatias, 

presença de marcapasso cardíaco, que necessitem de 

auxílio para deambular, que não estejam de acordo com 

o termo de consentimento, que não possuam capacidade 

de compreensão adequada e que apresentem 

complicações ortopédicas. 

Inicialmente foi realizada a avaliação do paciente. 

Então, pedia-se para o mesmo que caminhasse por dez 

metros - distância padronizada em nosso estudo - que 

eram previamente marcados com uma fita métrica. O 

tempo gasto durante este percurso era cronometrado, 

assim como o número de passos era contado. Também 

era solicitado que o paciente subisse e descesse uma 

escada com cerca de sete degraus. Para cada uma destas 

atividades - andar por dez metros, subir e descer escadas 

- o paciente se auto-avaliava através de uma Escala 

Visual de Satisfação (EVS), que tem uma variação de 

zero a dez; sendo que zero (menor nota) significa estar 

pouco satisfeito, e dez (maior nota) estar plenamente 

satisfeito com a forma como realizou as atividades.   

Posteriormente, colocava-se a Palmilha FES no membro 

inferior afetado do paciente; os eletrodos eram 

posicionados dois dedos abaixo da cabeça da fíbula e na 

porção proximal do ventre do músculo tibial anterior, 

sendo a palmilha acoplada ao calçado. A intensidade 

deveria ser suficiente para promover eversão e a 

dorsiflexão. Então, o paciente caminhava livremente 

para adaptar-se ao aparelho. Depois disso, voltava a 

caminhar pelo percurso de dez metros, e novamente, 

cronometrava-se o tempo e contava-se o número de 

passos. Na seqüência, o mesmo subia e descia as 

escadas. Como feito anteriormente, o paciente se auto-

avaliava para cada uma das atividades através da Escala 

Visual de Satisfação.  

Os parâmetros lineares da marcha, excetuando tempo e 

número de passos, foram calculados. Sendo a cadência 

igual a número de passos por segundo; velocidade igual 

a relação entre a distância e o tempo gasto durante o 

percurso; e comprimento do passo igual a relação entre 

a distância e o número de passos realizados durante o 

percurso [5]. 

A análise estatística dos dados foi realizada através da 

média e desvio padrão, a análise gráfica foi feita através 

do gráfico denominado de “Erro-Bar”. O nível de 

significância adotado foi de p≤0,05. 

 

3. Resultados 
Ao tabular os dados referentes dos 14 pacientes 

analisados, observa-se que os parâmetros mensuráveis 

tempo, velocidade e cadência da marcha obtiveram uma 

melhora estatisticamente significante após o uso da 

palmilha FES, assim como um maior nível de satisfação 

desses pacientes foi alcançado ao utilizar a mesma para 

andar, subir e descer escadas.  

A tabela 1 apresenta os resultados do tempo em que foi 

realizada a marcha da amostra selecionada antes e após 

o uso da palmilha FES. Pode-se observar juntamente 

com a análise da figura 1 que o tempo gasto na marcha 

foi estatisticamente significante (p = 0,015) quando os 

pacientes usaram palmilha. 

 

Tabela 1. Tempo gasto na marcha. 
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Gráfico1. Média e intervalo de confiança de 95% para o 

tempo gasto na marcha. 

 

A tabela 2 apresenta a média do número de passos 

dados na marcha realizada sem a palmilha e com a 

palmilha. Juntamente com a figura 2, pode-se perceber 

que não houve diferença estatisticamente significante 

para esta análise. 
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Com 
palmilha 

p-
valor Tempo 

gasto(seg) 
18,24±12,12 14,98±8,95 0,015 
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Gráfico 2. Média e intervalo de confiança de 95% para o 

número de passos na marcha. 

 

Com relação aos dados referentes à velocidade da 

marcha - conforme mostrado na Tabela 3 e Figura 3 – 

observamos que os pacientes obtiveram um aumento 

estatisticamente significante (p = 0,040) deste parâmetro 

ao usar a palmilha FES. 

 

Sem 
palmilha 

Com 
palmilha 

p-
valor 

Velocidade 
(m/s) 

0,74±0,38 0,89±0,51 0,040 
Tabela 3. Velocidade da marcha. 
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Gráfico 3. Média e intervalo de confiança de 95% para a 

velocidade da marcha. 

 

 

 

Tabela 2. Número de passos na marcha. 

A análise da cadência da marcha nos mostra que os 

resultados foram estatisticamente maiores (p = 0,004) 

quando os pacientes fizeram uso da palmilha FES. Isso 

pode ser demonstrado através da observação conjunta 

dos dados ilustrados na Tabela 4 e Figura 4 a seguir. 

 

Sem 
palmilha 

Com 
palmilha 

p-
valor Cadência 

1,54±0,45 1,92±0,75 0,004 
Tabela 4. Cadência da marcha. 
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Gráfico 4. Média e intervalo de confiança de 95% para a 

cadência da marcha. 

 
A tabela 5 nos mostra em média o comprimento do 

passo obtido na marcha sem e com a palmilha FES, 

respectivamente, assim como o seu nível de 

significância. Pode-se concluir a partir desses dados que 

não houve diferença estatisticamente significante nesta 

análise – Figura 5. 

 

Sem 
palmilha 

Com 
palmilha 

p-
valor 

Comprimento 
do passo (m) 

0,45±0,14 0,46±0,12 0,551 
Tabela 5. Comprimento do passo. 

 

 

 

 

 

Sem 
palmilha 

Com 
palmilha 

p-
valor 

Número 
de passos 

23,93±8,07 22,86±6,25 0,119 

MO-21



Com palmilhaSem palmilha

M
é

d
ia

 e
 in

te
rv

a
lo

 d
e

 c
o

n
fia

n
ça

 9
5

%
,60

,50

,40

,30

 
Gráfico 5. Média e intervalo de confiança de 95% para o 

comprimento do passo. 

 

A média do nível de satisfação obtido ao andar, subir e 

descer escadas sem e com o uso da palmilha FES foi 

tabulado a seguir. Observa-se, portanto, que o nível de 

satisfação é melhor quando se usou a palmilha: andar 

(p=0,002), subir escadas (p=0,025) e descer escadas 

(p=0,033)-Tabela 6. 

 

Satisfação Sem 
palmilha 

Com 
palmilha 

p-
valor 

Andar 5,85±1,14 7,04±1,13 0,002 

Subir 

escadas 
6,46±2,07 7,50±1,54 0,025 

Descer 

escadas 
5,77±1,88 7,08±1,71 0,033 

Tabela 6. Escala Visual de Satisfação. 

 

4. Discussão 
O presente trabalho procurou mostrar os efeitos 

ortésicos que a palmilha FES produz durante a marcha 

dos pacientes hemiparéticos, uma vez que a dificuldade 

para deambular é uma das principais incapacidades 

persistentes após a ocorrência de um AVE. Velocidade, 

cadência, número e comprimento dos passos foram 

analisados durante um percurso de dez metros. 

Em nosso estudo a velocidade foi significantemente 

maior quando o paciente usou a palmilha. Uma 

metanálise realizada por Kottink [11], mostrou melhora 

de 38% na velocidade da marcha, com um intervalo de 

confiança de 22,18-53,8% durante o uso da mesma. Em 

Burridge [4] concluiu-se que uma melhora de 10% na 

velocidade da marcha é considerada como sendo 

funcionalmente relevante, sendo que a presente pesquisa 

relatou um aumento de 21% na média da velocidade 

analisada. 

Burridge [4] e Baron [3] analisando a marcha 

hemiparética com estimulador elétrico de superfície, 

observaram que o estimulador poderia causar redução 

da velocidade da marcha ao ser utilizado pela primeira 

vez. Em nossa pesquisa isso foi comprovado, pois três 

pacientes utilizaram a palmilha pela primeira vez, não 

obtendo melhora significante deste parâmetro. 

À medida que a velocidade do andar aumenta, a 

proporção do tempo despendido no balanço e na fase de 

apoio muda, com a fase de apoio menor em relação à do 

balanço [19]. Isso pode ser considerado benéfico, pois 

como já visto, uma das características da marcha 

hemiparética é a maior duração da fase apoio, e menor 

duração da fase de oscilação no lado afetado em relação 

ao sadio [9]. 

Quando o indivíduo aumenta a velocidade do andar, 

seus passos normalmente tornam-se mais longos e o 

ritmo é elevado, aumentando a cadência. Portanto, 

existe uma relação linear entre o comprimento e a 

freqüência do passo, em uma ampla variedade de 

velocidades do andar [19]. Como observado nos 

resultados, em nosso trabalho não houve melhora 

significante com relação ao comprimento e número de 

passos. Já a cadência mostrou-se um parâmetro 

estatisticamente significante quando o paciente fazia uso 

da palmilha. 

Em nosso estudo foi focado apenas o efeito ortésico da 

palmilha FES nos parâmetros lineares da marcha em 

pacientes após AVE. Outro aspecto interessante a ser 

investigado é o possível efeito terapêutico do FES, que 

pode ser definido como um benefício ganho após um 

certo período de estimulação. 

Em Carvalho [5] concluiu-se que a estimulação elétrica, 

após um período de tratamento modifica o padrão 

histoquímico do músculo através da conversão das 

fibras intermediárias em tipo II, possivelmente 

responsável pelos ganhos funcionais dos pacientes, pois 

estas fibras são mais adequadas à locomoção e 

ortostatismo. Com base nisso, sugeriram um período de 

tratamento superior a três meses para melhora efetiva e 

duradoura dos parâmetros lineares da marcha. Talvez aí 

se justifica o fato de que em nossa pesquisa não foi 

observada melhora estatisticamente significante no 

comprimento e número de passos. 

Segundo Carvalho [5], a estimulação elétrica facilita a 

percepção sensorial e antigravitacional através da 

ativação das vias aferentes, induzindo movimentos com 

influxo de propriocepção e percepção extereoceptiva. 

Baron [3] relatou que a FES realiza um esforço da auto-

imagem, conseguindo uma melhor percepção do 

seguimento afetado e conseqüentemente, melhor 

rendimento. Isto é comprovado em nossa pesquisa pelo 

melhor nível de satisfação dos pacientes ao andar, subir 

e descer escadas com a palmilha FES. 

 

5. Conclusão 
O presente estudo demonstrou que os indivíduos 

hemiparéticos obtiveram uma melhora significante no 

tempo, na cadência e velocidade da marcha utilizando a 

Palmilha FES, proporcionando uma capacidade de 

locomoção mais satisfatória. Portanto, parece que os 
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efeitos ortésicos da palmilha podem atuar como um 

coadjuvante terapêutico importante para estes pacientes. 
Em última instância, concluímos que o nível de 

satisfação do paciente é significantemente maior quando 

o mesmo faz uso da palmilha FES ao andar, subir e 

descer escadas. 
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Resumo 
Deficientes visuais correm constante perigo quando 

caminham pelas calçadas de ruas e avenidas. Obstáculos 

aéreos não são percebidos pela usual bengala, o que 

resulta em colisões que podem colocar em risco seu 

bem estar. Encontrar uma solução eficaz para tal 

problema não é trivial e envolve projetos que exigem 

técnica, metodologia e aspectos multidisciplinares.  

Há diversos produtos construídos com esse objetivo, 

que no entanto possuem alto preço ou não atendem aos 

desejos do usuário. Por isso, foi proposto um projeto de 

desenvolvimento de um dispositivo de orientação que 

tem como foco a implementação em forma de produto 

eficiente e acessível. 

O dispositivo se vale de um sensor de distância para 

detectar obstáculos que não são alcançáveis pela 

bengala, estando mais elevados ou a distâncias maiores. 

Para indicar o obstáculo ao usuário, é utilizado um 

dispositivo que vibra de acordo com a distância 

percebida. 

 

1. Sobre o Projeto 
Este trabalho foi desenvolvido comoProjeto de 

Formatura dos autores, no contexto do Curso 

Engenharia Elétrica, ênfase  Computação da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, e tem alcance 

social, estando  inscrito no programa Poli Cidadã [1]. 

Conta ainda como apoio da instituição Laramara -  

Associação Brasileira de Assistência ao deficiente 

visual, fundada em 7 de abril de 1991 e localizada à rua 

Conselheiro Brotero, nº 338, bairro Santa Cecília, 

Cidade de São Paulo [2]. 

 

2. Definição do Problema 
Este trabalho visou o projeto e implementação de um 

protótipo de  um equipamento que pudesse contribuir 

com a melhoria da percepção espacial dos deficientes 

visuais, isto é, aprimorando a tradicional bengala. O 

novo recurso é baseado em um módulo composto de um 

sensor e um atuador, comandados por um  processador 

com a função de interpretar  e processar a informação de 

maneira inteligível pelo usuário. O módulo é  adaptável 

a diversos tipos de bengala ou até mesmo o braço de 

pessoas, visando uma aplicação flexível  

O protótipo desenvolvido apresenta potencial de se 

tornar um produto comrcial, e vem exigindo para tanto, 

a  identificação de requisitos funcionais e não funcionais 

descobertos através de pesquisas e análises, envolvendo: 

• equipamentos semelhantes; 

• componentes elétricos e eletrônicos comerciais ou 

produzíveis; 

• usabilidade; 

• limitações de custo para o possível produto gerado; 

• dimensões do mercadopotencial; 

• cecessidades dos usuários; 

• opiniões de usuários e especialistas em mobilidade; 

• elimitação de características de projeto que 

pudessem dificultaruma possível produção em série. 

 

3. Metodologia 
No desenvolvimento deste trabalho optou-se por uma 

metodologia de projeto híbrida, utilizando-se na maioria 

das tarefas, a análise Top-Down. A partir da idéia 

inicial, identificaram-se os aspectos principais que 

deveriam ser considerados, como: 

• mercado e produtos similares; 

• pesquisas necessárias; 

• descrição funcional e requisitos. 

A partir disso, as tarefas foram divididas em outras sub-

tarefas. Pesquisas necessárias, por exemplo, incluíram: 

avaliação dos tipos de sensores disponíveis, dos 

atuadores e microcontroladores. 

Porém, especificamente no caso da montagem dos 

componentes eletrônicos e seus testes, foi utilizado uma 

integração Bottom-Up, criando e testando 

individualmente cada parte para depois somá-las em um 

módulo funcional, pois a experiência mostra que é 

muito maior a facilidade de testes de pequenos sistemas 

elétricos e é mais simples o tratamento de eventuais 

erros. 

Na parte de especificação funcional e requisitos, a 

abordagem foi incremental e iterativa, partindo-se de 

uma definição inicial, informal e simplificada para, 

através de pesquisas, discussões e entrevistas, obtê-la no 

nível desejado.  

O mesmo ocorreu com a especificação da embalagem 

do produto e a montagem da mesma para o protótipo, 

sendo que o último evoluiu grandemente após coleta de 

informações.  

Em relação a testes e a melhorias, também foi escolhida 

a abordagem incremental, que foi implementada através 

de opiniões colhidas por um instrumento de pesquisa 

elaborado, o que garantiu foco e evitou omissão de 
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informações extremamente determinantes no resultado 

final. 

 

4. Requisitos 
Requisitos são a enumeração de características que 

devem ser consideradas para que o resultado final de um 

projeto esteja de acordo com o esperado. Eles dividem-

se em funcionais, inerentes ao funcionamento do 

produto, e não funcionais, inerentes a outros atributos 

indispensáveis.  

 

4.1 Requisitos funcionais 
Sensor - O sensor de distância deve ter alcance de, pelo 

menos, um metro e ângulo de abertura mínimo de 30º. 

Atuador - Deve-se utilizar atuador sonoro ou vibratório 

de baixo consumo e de pequenas dimensões.  

Modularidade – O sistema deve ser modular, isto é, 

deve haver um bloco funcional que seja composto de 

um par sensor-atuador comandado por um processador 

que trate a informação.  

Ajustes – Recurso para viabilizar o ajuste fino do 

aparelho, procurando melhor adequá-lo Às necessidades 

específicas de cada usuário.  

Faixa de operação –A faixa de operação considera dois 

aspectos: o alcance máximo e a resposta a objetos fora 

do campo de detecção estabelecido. 

Alcance máximo de detecção 

Equipamento acoplado à bengala: deve ser capaz de 

detectar objetos até uma distância no mínimo 10% 

maior que o alcance da bengala. (e.g. para pessoas de 

1,75m, o alcance da bengala é de aproximadamente 

1,0m). 

Equipamento acoplado ao ombro: Deve ser capaz de 

detectar objetos a uma distância no mínimo igual ao 

alcance da bengala para garantir que o usuário possa 

desviar do obstáculo a tempo.  

Reposta a objetos fora do alcance de detecção 

estabelecido 

Para distâncias maiores que o alcance máximo de 

detecção fixado para o equipamento, o objeto cuja 

distância foi medida (pois o sensor poderá detectá-lo) é 

considerado muito distante e o sistema não deve gerar 

sinal de detecção no atuador. 

Altura da medida – O sensor deve captar objetos que 

estejam a uma altura de até 10 cm acima da altura do 

usuário, não devendo captar objetos a alturas superiores 

a 2,5m (altura média de tetos). 

Largura do objeto – Deve ser possível detectar objetos 

pequenos com uma largura mínima de 2,5cm como, por 

exemplo, um cabo de vassoura. 

Ativação/Desativação – O usuário deve poder desativar 

ou ativar o aparelho quando assim desejar.  

Acoplamento e embalagem – O protótipo deverá estar 

isolado em uma embalagem para proteção dos seus 

componentes e deve estar preso a um objeto que permita 

o acoplamento ao local desejado (bengala ou corpo). 

 

 

 

4.2 Requisitos não funcionais 
Conforto – O atuador não deve ser agressivo ou causar 

mal-estar, por isso, deverá ser considerada e pesquisada 

a intensidade de estimulo que seja mais adequada ao 

usuário.  

Massa – O aparelho todo deve ter massa inferior a 200 

gramas, incluindo baterias. 

Consumo – O equipamento deve ser alimentado por 

quenas baterias, de preferência recarregáveis, que 

proporcionem o seu uso por algumas horas por dia. 

Ergonomia – O aparelho deve se adaptar ao corpo do 

usuário sem causar nenhum dano, incômodo ou 

problema durante seu uso por tempo curto ou 

prolongado. Este também não deve onerar ou 

comprometer qualquer função ou parte do corpo do 

usuário.  

Adaptabilidade – O módulo funcional deve poder ser 

adaptado a mais de um lugar. Pela pesquisa realizada, 

identificou-se que uma  bengala e o antebraço Do 

usuário correspondem às opções mais convenientes.  

 
5. Análises 

5.1 Aspectos da deficiência visual 
A ligação entre pobreza e deficiência é clara. 

Obviamente, aqueles que têm dificuldades na realização 

de tarefas consideradas simples acabam sofrendo 

preconceito, além da clara desvantagem. Há outro 

aspecto determinante: o mundo não foi construído com 

o objetivo de suprir necessidades especiais de 

indivíduos. Engana-se quem pensa que a situação é 

muito diferente hoje, já que a maioria dos recursos 

disponibilizados em produtos populares que acabam 

sendo utilizados por deficientes é projetada para facilitar 

a vida do indivíduo plenamente capaz. 

Os dados mundiais revelam a existência de 500 milhões 

de pessoas com pelo menos um tipo de deficiência. 

Através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) é possível observar os números brasileiros. 

Segundo os dados do censo de 2000, aproximadamente 

10% da população possui deficiência visual e há maior 

porcentagem de deficientes à medida que a idade 

aumenta [3]. Outra informação muito relevante é a 

renda destas pessoas, que tem distribuição diferente do 

resto da população brasileira, sendo ainda mais 

estratificada. 

Relacionando estes dados com o projeto em questão, é 

perceptível a existência de um mercado expressivo que 

viabiliza a comercialização de produtos. Também se 

conclui que a baixa renda de pessoas com deficiência 

visual é o grande limitante de acesso a equipamentos 

que as auxiliem nas tarefas corriqueiras e melhorem a 

sua qualidade de vida. Existem um importante mercado 

desejoso por alternativas que consigam ser menos 

onerosas sem perder a qualidade, a confiabilidade e a 

funcionalidade exigidas. 
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5.2 Escolhendo a tecnologia do sensor de 
distância 

O projeto do aparelho de percepção exige sensores de 

distância que consigam detectar volumes próximos ao 

usuário. Como se trata de uma aplicação que requer 

confiabilidade, pois a segurança de um indivíduo está 

relacionada na precisão da detecção, a escolha do sensor 

deve ponderar o fator econômico (já que o projeto visa 

um aparelho acessível ao deficiente visual brasileiro) 

com a precisão adequada.  

Foram pesquisados diversos sensores de distância para a 

aplicação em questão, que podem ser agrupados em três 

Grupos principais: indutivo, óptico e ultra-sônico. 

*dependente da opacidade, da reflexibilidade e do ângulo de 

incidência 

Tabela 1. Comparação entre tecnologias de sensores. 

 

Por simples análise da tabela comparativa, nota-se que 

os sensores indutivos possuem distância de medição 

extremamente pequena, o que já impede sua escolha. Já 

os sensores ópticos apresentam distância média de 

medição (que pode limitar a aplicação) e ausência de 

espalhamento (é muito direcional), impedindo que 

vários obstáculos possam ser detectados. 

Logo, a opção mais adequada para o sensor de distância 

é o baseado em ultra-som, que possui a maior faixa de 

detecção, tem grande espalhamento, permitindo que se 

detecte maior quantidade de obstáculos, e resolução 

adequada à aplicação. 

Escolhida a tecnologia, deve-se ainda optar pelo 

princípio construtivo. Há dois tipos de sensores ultra-

sônicos diferenciados pela tecnologia de seus 

transdutores: o eletrostático e o piezelétrico. 

O princípio de funcionamento dos transdutores 

eletrostático é semelhante ao sdos capacitores. Duas 

superfícies condutivas, uma fixa e outra móvel são 

polarizadas com uma tensão, causando atração. A placa 

fixa é um disco de alumínio com pequenas ranhuras 

concêntricas em um dos lados. Já a placa móvel 

constitui-se de um filme de material isolante com 

revestimento metálico (ouro ou alumínio) em um dos 

lados. Na montagem do transdutor, o lado do filme que 

não contém o material condutor é colocado sobreposto 

às ranhuras do disco de alumínio. Quando um potencial 

é aplicado ao disco e à superfície condutora, há uma 

atração e a folha metálica se movimenta, movimentado 

também o ar. Este movimento do ar provoca um estouro 

de som ultra-sônico.  

Os transdutores piezelétricos são baseados em um 

cristal ou uma cerâmica com propriedades piezelétricas 

acoplado a cone ou caixa de material metálico. Quando 

um material piezelétrico é excitado por um potencial 

elétrico, ele se expande ou se contrai. O movimento da 

caixa ou do cone metálicos faz o ar se movimentar, 

provocando um estouro de som ultra-sônico.  

A escolha dependeria de um compromisso entre 

diversas dimensões: 

• precisão; 

• ângulo de abertura; 

• preço de aquisição ou de construção; 

• disponibilidade no mercado; 

• distância máxima medida; 

• dimensões e peso. 

O sensor de princípio eletrostático apresenta boa 

precisão e bom ângulo de abertura, mas há poucos 

fornecedores e o preço é elevado. Há a possibilidade de 

construção, ainda inviável no presente estágio do 

projeto, acarretando em maiores dimensões, peso e 

custos.  

Já o sensor de princípio piezelétrico possui maiores 

limitações, mas é amplamente utilizado e difundido no 

mercado, possuindo muitos fornecedores e preço mais 

acessível. Outras características relevantes são a 

dimensão e o peso (que inclui o circuito eletrônico 

necessário) menores do que o anterior.  

Com estas considerações a escolha de um modelo 

comercial tornou-se mais conveniente. 

 

5.3 Escolhendo a tecnologia do atuador 
O projeto do aparelho de percepção visual tem como 

objetivo suprir parte das necessidades do usuário que 

não possui um dos seus sentidos. Logicamente, para que 

o sistema capte a informação e a informa ao usuário de 

maneira que esta possa ser inteligível há necessidade de 

haver um atuador.  

Existem diversos tipos de atuadores e eles estão 

presentes em uma grande quantidade de aplicações:  

Escolher um atuador para o projeto não pode ser uma 

decisão tomada sem análise. Como este estará em 

contato com o corpo humano e fará parte de um 

equipamento que deverá oferecer segurança, alguns 

requisitos devem ser levados em consideração: 

Sensores Indutivos 
Óptico

s (IR) 
Ultra-sônicos 

Distânci

a de 

medição 

10 mm 
1,5 m 

máx. 

Maior que 2,5 

m (depende da 

freqüência) 

Resoluçã

o 
0,1 µm 2 µm 

300 µm 

(constante) 

Tempo 

de 

resposta 

típico 

0,5 ms 0,9 ms 
Menor que 30 

ms 

Objetos 

detectáv

eis 

Materiais

metálicos 

Vários 

materi

ais* 

Qualquer 

material que 

não absorva 

ultra-som 

Dimensã

o do 

dispositi

vo 

Grande 
Peque

no 
Médio 

Espalha

mento 

em 

relação à 

distância 

(cone) 

Pequeno 

Não 

espalh

a 

Grande 

MO-27



• Segurança (safety), o atuador não poderá causar 

qualquer tipo de dor ou dano ao corpo do usuário; 

• Pequeno peso, pois deverá ser portável; 

• Baixo consumo da energia das baterias; 

• Capar te ter uma atuação diferenciável para informar 

as diferentes situações ao usuário. 

• Pequeno tamanho; 

• Deve comprometer pouco os outros sentidos do 

usuário; 

• Baixo custo. 

A primeira análise dos requisitos resultou na 

identificação de dois tipos de atuadores: sonoro e 

vibratório. Ambos são de fácil obtenção (por serem 

amplamente utilizados em diversos sistemas), baixo 

custo e podem ser encontrados em dimensões e peso 

reduzido, com consumo moderado.  

No entanto, entende-se que o sensor sonoro compromete 

o sentido auditivo, uma vez que exigirá atenção do 

usuário. Sendo que este sentido do deficiente visual é 

extremamente aguçado, suprindo parcialmente a 

ausência da visão, a opção do atuador vibratório tornou-

se interessante. Contudo, o atuador sonoro poderá ser 

utilizado alternativamente para testes e para usuários 

que tenham dificuldade em distinguir pulsos vibratórios. 

 

6. Especificação Funcional 
A arquitetura do projeto é modular modular, sendo o seu 

pode ser descrita pelo digrama em blocos apresentado 

na Figura 1. 

 

Unidade
de

Processamento

Sensor
de

Distância
Contador

Controlador
de

Atuação
Atuador

Interface com Usuário

 
Fig. 1. Diagrama em blocos da unidade eletrônica 

desenvolvida. 

 

O sensor de distância é utilizado para estimar a distância 

do espaço entre o aparelho e um objeto à sua frente. Um 

emitido sinal de ultra-som é gerado, que retornando 

após refletir em um obstáculo. O sinal ao ser gerado 

envolve o disparo de um contador, que interrompe a 

contagem ao com a recepção do sinal refletido: tem-se 

assim um sinal de períodoproporcional à distância do 

objeto., que dispara um  contador para medir o período 

de forma discreta (digital). 

A Unidade de Processamento (UP) utiliza a medição 

para determinar a distância em que se encontra o objeto 

apontado pelo aparelho e definir que tipo de vibração 

deve ser gerada, para indicar ao usuária se o objeto está 

perto ou mais afastado.  

O Controlador de Atuação é um dispositivo que gera 

uma série de pulsos de períodos inversamente 

proporcionais à distância medida. A UP é a responsável 

por determinar os valores que serão inseridos para a 

configuração do controlador de atuação. 

Por fim, o Atuador recebe pulsos do seu controlador e 

emite um estímulo para o usuário. 

O sistema também prevê que objetos localizados a partir 

da distância máxima ajustada não devem resultar em 

estímulo. A distância ideal para detecção varia com a 

velocidade de deslocamento do usuário, uma vez que, se 

se percorre espaço mais rapidamente, há menos tempo 

para compreender o estímulo e reagir. Por isto há ajuste 

da distância máxima de detecção, que foi discretizada 

em dois valores (velocidade de deslocamento normal e 

rápida).  

Para controle e ajustes necessários, existe a Interface 

com Usuário, que permite, além da seleção dos dois 

modos de distância, a mudança de estado entre ativo e 

inativo, pois há ocasiões em que não há necessidade de 

sua utilização ou ela se torna inconveniente. 

O sistema como um todo (com módulos em paralelo) é 

composto de vários subsistemas ou módulos como o 

apresentado acima, sendo que, para cada medida, 

corresponde um atuador. O limite para o número de 

módulos é, além do espaço ao redor, a compreensão e a 

capacidade do usuário de adaptação a diversos 

estímulos simultâneos. 

A seguir é apresentada na Figura 2 a disposição do 

módulo na bengala. São mostrados também os dois 

valores de distância possíveis (no caso 1,2 e 2 metros). 
 

 
Fig. 2. Ilustração indicando a disposição do módulo para a 

bengala e o alcance do sensor em diferentes configurações de 

distância. 

 

A outra implementação considerada é de colocação do 

módulo no braço do usuário, mostrada na próxima 

Figura 3. 

 
Fig. 3. Ilustração indicando a disposição do módulo para o 

braço. 
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7. Especificação Técnica 
A Figura 4 representa as simplificações técnicas, no 

qual parte do circuito é englobada dentro do processador 

da unidade de processamento.  

 

Unidade
de

Processamento

Sensor
de

Distância
Atuador

Interface com Usuário

 
Fig. 4. Diagrama de blocos do circuito elétrico. 

 

Como foi dito, o sistema baseia-se num par detector-

atuador. O detector, encarregado de obter a distância até 

o objeto mais próximo, baseia-se em um módulo 

emissor-receptor de ultra-sons, o qual emite uma onda 

de freqüência conhecida (40 kHz) e mede o tempo até o 

retorno de sua reflexão (se houver). A partir desse 

tempo pode-se determinar a distância do objeto que 

refletiu o sinal, dado que é conhecida a velocidade do 

som no ar. 

O atuador é um dispositivo vibratório que funciona pela 

rotação de uma massa desbalanceada, da mesma forma 

que os dispositivos vibratórios de telefones celulares. 

Estando bem acoplada à embalagem, a vibração é 

facilmente transmitida ao resto do encapsulamento. 

A unidade de processamento, responsável por todos os 

cálculos e pela lógica do sistema, é implementada com 

um microcontrolador, o qual processa, lê entradas e 

excita saídas em velocidade muito maior que a dos 

outros componentes do circuito. 

Apesar de serem vistos como blocos separados, o 

contador e o controlador de atuação são emulados 

dentro do microcontrolador, na unidade de 

processamento, o que, apesar de complicar a 

implementação, diminui os custos finais e o tamanho do 

aparelho como um todo, tornando-o mais acessível e 

confortável aos usuários. 

 
8. Avaliações 

A etapa de testes e avaliação tem um papel crítico em 

qualquer projeto que visa como resultado um produto 

final eficiente e de acordo com os requisitos levantados 

junto ao usuário. Tendo como preocupação adaptar o 

produto ao deficiente visual e não o contrário, foi 

desenvolvido um instrumento de pesquisa, ou 

questionário. Foram realizadas duas avaliações devido à 

solicitude da instituição Laramara. Nelas foi avaliado o 

aparelho acoplado à bengala. A primeira ocorreu no dia 

22/11/2005 e teve abordagem mais voltada à percepção 

do usuário no uso do aparelho em sua primeira 

montagem. Uma usuária foi entrevistada após ouvir as 

instruções e utilizar a bengala, com o auxílio de um 

professor de locomoção, em um ambiente fechado.  

Procurou-se observar se os requisitos haviam sido 

atendidos e colher opiniões que pudessem auxiliar em 

ajustes.  

A segunda ocorreu no dia 29/11/2005 e teve abordagem 

voltada ao uso do aparelho, em sua segunda montagem 

e já ajustado de acordo com o que foi observado na 

primeira entrevista, em calçadas, justamente o ambiente 

para o qual o projeto foi desenvolvido. Desta vez dois 

usuários acompanhados por um professor de locomoção 

trafegaram por calçadas que possuíam os típicos 

obstáculos que costumam atrapalhar o deslocamento.  

A observação foi centrada na eficiência do dispositivo 

em indicar um caminho seguro e em não confundir a 

percepção do usuário.  

 

9. Resultados 
Na primeira avaliação a recepção do aparelho em sua 

primeira montagem foi boa. A usuária relatou conseguir 

receber o estimulo sensorial de maneira adequada e 

suficiente. O volume e o peso incomodaram um pouco, 

sendo que o último foi levado em pouca consideração 

devido ao fato de se tratar de um protótipo. Houve 

sugestão para existir um ajuste de distância que foi 

efetivamente realizado.  

Na segunda avaliação os dois usuários tiveram opiniões 

próximas. A segunda montagem diminuiu o volume 

consideravelmente e este não foi mais motivo de 

reclamação, apesar de ainda poder ser mais reduzido. O 

peso também sofreu pequena diminuição e não houve 

menção negativa a respeito. Como nesta avaliação os 

usuários utilizaram o aparelho em uma situação próxima 

da realidade, novos dados extremamente relevantes 

foram colhidos.  

Ambos relataram que, quando caminharam próximos à 

parede e em corredores, caso da banca de jornal na 

calçada, o aparelho acusou permanentemente a presença 

de um obstáculo, o que confundiu sua orientação, já que 

tal informação não é relevante e retira atenção de 

obstáculos que realmente estejam na frente do usuário.  

Até então os requisitos levantados e a impossibilidade 

de testes prematuramente impediram que esta 

informação fosse levada em conta. Sensores ultra-

sônicos têm relação direta entre distância e ângulo de 

abertura, o que pode limitar a solução. Artigos foram 

coletados e podem trazer possíveis soluções de 

limitação do ângulo de abertura sem diminuir a 

distância máxima. Envolver o par de transdutores do 

sensor é uma opção, porém estudos mais completos têm 

que ser realizados para a obtenção de resultados 

corretos. Em relação à profundidade, pode-se 

desenvolver programação de ajuste automático de 

distância no futuro. 

 

10. Perspectiva de Continuidade 
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a 

instituição Laramara e os autores mostraram interesse 
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em dar continuidade ao projeto. Faz parte do objetivo 

inicial deste ter um resultado prático e aplicável que 

beneficie a comunidade brasileira e possa trazer opção 

mais acessível para deficientes de países desenvolvidos. 

Criar um produto é uma tarefa desafiadora e gratificante 

que trará experiência e conhecimento para todos.  

Para tanto, espera-se o aprofundamento dos estudos de 

produção e viabilidade econômica que, além de 

melhorias técnicas e de redução de custos.  

Obviamente há interesse em se conseguir patrocínio 

financeiro para sua conclusão, aprimoramento e 

industrialização, sendo a divulgação o meio mais eficaz 

para atingir esta meta.  
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Resumo 
Este projeto é apresentado com o propósito de criar um 

sistema de geração de energia elétrica através de 

módulos solares fotovoltaicos para carregar baterias de 

uma cadeira de rodas elétrica. Este sistema será 

acoplado ao sistema já existente na cadeira de rodas 

motorizada. 

O objetivo é analisar a confiabilidade, a eficiência e os 

custos para a implantação de tal sistema. 

A principal finalidade é o aumento da autonomia, que 

inicialmente é de 15km, a economia de energia elétrica 

e dar maior liberdade do usuário. 

 

1. Introdução 
Esse projeto está sendo desenvolvido na UNESP - 

Campus de Guaratinguetá, e visa dar continuidade nas 

pesquisas sobre energias renováveis.  

Energia Renovável é todo o tipo de energia produzida a 

partir de uma fonte natural que não diminui pelo fato da 

sua utilização ser “renovável”
 [1]

. Cada vez mais são 

utilizados recursos energéticos renováveis, pois estes 

oferecem múltiplas vantagens tais como a facilidade de 

produção de energia em pequena escala e por serem 

totalmente compatíveis com o meio ambiente.  

A principal dificuldade da viabilização dos veículos 

elétricos é a baixa autonomia das baterias e o preço 

elevado do sistema. Neste projeto criou-se um sistema 

de geração de energia elétrica através de módulos 

solares fotovoltaicos para carregar baterias de uma 

cadeira de rodas elétrica no intuito de aumentar sua 

autonomia e dar maior liberdade ao usuário. Este 

sistema será acoplado ao sistema já existente na cadeira. 

A energia solar fotovoltaica é a conversão direta da 

energia solar em energia elétrica através do uso de 

células solares, podendo estas ser de vários tipos, sendo 

as mais comuns de silício. A grande vantagem do 

sistema fotovoltaico é a geração de energia elétrica 

limpa, ou seja, gera energia sem emitir poluente e sem 

destruir o meio ambiente além de se tratar de uma fonte 

inesgotável de energia. 

 

A Energia Fotovoltaica teve sua inserção no meio rural, 

mas hoje é muito utilizada integrada em telhados e 

fachadas de edificações, podendo a edificação consumir 

energia da rede ou do sistema fotovoltaico. O principal 

obstáculo deste sistema é o alto custo e o baixo 

rendimento, mas esse sistema tem como suporte a 

geração de energia elétrica com baixíssimas emissões de 

poluentes ao meio ambiente e se trata de uma fonte 

inesgotável de energia.  

Como a energia solar fotovoltaica ainda possui custos 

elevados, para que possa continuar desenvolvendo-a é 

necessário estabelecer mecanismos capazes de viabilizá-

la. A busca destes mecanismos de incentivo torna-se 

muito importante, pois os energéticos renováveis e não 

convencionais não produzem um retorno financeiro ao 

investidor propriamente dito, trazendo sim grandes 

benefícios à comunidade, a sociedade e ao meio 

ambiente. 

O princípio de funcionamento de uma célula 

fotovoltaica é o seguinte: Uma junção PN é submetida à 

luz de tal forma que fótons dotados de uma quantidade 

de energia superior à do intervalo da junção, ocorrendo 

geração de pares elétrons-lacunas; se isto ocorrer na 

região onde o campo elétrico é diferente de zero, as 

cargas serão aceleradas, gerando assim uma corrente 

através da junção; este deslocamento de cargas dá 

origem a uma diferença de potencial que é denominado 

Efeito Fotovoltaico. Fechando-se o circuito dos dois 

semicondutores haverá circulação de elétrons, conforme 

mostra a Figura 1.  
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Fig. 1. Princípio de funcionamento de uma célula fotovoltaica. 

 

A eficiência de conversão das células solares é medida 

pela proporção da radiação solar incidente na superfície 

da célula que é convertida em energia elétrica. As 

melhores células apresentam um índice de eficiência de 

24%
[2]

. 

Vale ressaltar que os módulos solares têm uma vida útil 

média de 20 anos. 

A cadeira de rodas elétrica é movida por motores 

elétricos de corrente contínua que são alimentados por 

baterias de 12V/45A que permitem uma autonomia 

máxima de 25km por carga (considerando baterias 

novas, terreno plano, uso intermitente e levando a 

descarga profunda) tendo como autonomia ideal de no 

máximo 15km por carga. As baterias são recarregadas 

por um carregador de baterias 24V 4A/h (110-240V/50-

60Hz). Esta operação deverá ser realizada diariamente 

num espaço de 6 a 8 horas. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2000 realizado 

pelo IBGE, o Brasil tem cerca de 1.416.060 deficientes 

físicos sendo que 861.196 são homens e 554.864 são 

mulheres. Foi a partir de um pedido de um usuário de 

cadeira de rodas elétrica que surgiu a idéia deste projeto. 

Tal usuário reclamava que ficava muito tempo 

carregando sua cadeira e tinha pouco tempo para utilizá-

la. 

 

3. Desenvolvimento 
O fabricante da cadeira de rodas elétrica informa que a 

velocidade máxima da cadeira é de 8km/h tendo uma 

autonomia média de 15km, podendo chegar a 25km 

(considerando baterias novas, terreno plano, uso 

intermitente e levando à descarga total). Para isso as 

baterias precisam ser carregadas durante oito horas pelo 

carregador de baterias. Os módulos solares serão 

acoplados para melhorar esta autonomia e diminuir o 

tempo de carregamento das baterias no modo 

convencional. Quando o usuário não conseguir carregar 

as baterias pelo Sistema Fotovoltaico ele poderá 

carregar do modo convencional (carregador de bateria). 

Para realizar o dimensionamento dos módulos solares 

fotovoltaicos, foram analisadas as especificações 

técnicas da cadeira de rodas motorizada. A cadeira de 

rodas motorizadas Freedom contém: 

• Dois motores de 24(V), 300W/CC; 

• Duas baterias 12(V) / 45(A); 

• Um carregador de baterias de 24(V) / 4A/h 

 

A partir destes dados realizou-se uma estimativa de 

consumo para sistemas de fornecimento de energia 

fotovoltaica. Neste dimensionamento é levada em 

consideração a radiação solar da região, os dias sem sol 

e a eficiência dos componentes. 

Para se ter o carregamento total das baterias teriam que 

ser utilizados dois Módulos Solares Fotovoltaicos de 

100W cada um. Além disso as baterias teriam que ser 

aumentadas para 200A/h. O módulo solar fotovoltaico 

de 100W possui 131,6cm de comprimento, 66,0cm de 

largura, 5,4cm de espessura, um peso de 11,5kg e um 

custo médio de R$1.770,00. Como as dimensões e o 

preço destes módulos são elevados foi descartada esta 

solução. 

Realizou-se um redimensionamento e concluiu-se que 

utilizando um módulo de 22W, este seria capaz de 

fornecer 6,55Ah por dia e conseguiria ajudar no 

carregamento das baterias 

Cada módulo solar fotovoltaico de 22W possui 55,9cm 

de comprimento, 40,7cm de largura, 2,5cm de espessura 

e um peso de 3,2kg. 

O material utilizado para acoplar os  módulos à cadeira 

será o Alumínio por ser leve, dúctil e resistente à 

corrosão. 

Para maior conforto do usuário a montagem pode ser 

removida, já que nos períodos escuros a instalação não 

tem função. 

Este projeto se encontra em fase de desenvolvimento.  

 

4. Conclusão 
As energias alternativas estão sendo cada vez mais 

utilizadas, principalmente em regiões de difícil acesso 

ou distantes da rede elétrica da concessionária de 

energia. Com o desenvolvimento deste projeto, 

pretende-se mostrar que energias alternativas também 

são muito bem aplicáveis na geração de energia 
elétrica em baixas potências.  

A principal dificuldade da viabilização de veículos 

elétricos sempre está associada a baixa autonomia das 

baterias e ao preço elevado do sistema. Aqui serão 

acoplados módulos solares fotovoltaicos a uma cadeira 

de rodas elétrica no intuito de aumentar sua autonomia.   

Este projeto tem um cunho social pois apresenta um 

grande benefício para pessoas com dificuldade de 

locomoção. De acordo com o Censo Demográfico de 

2000 realizado pelo IBGE, o Brasil possui cerca de 

1.416.060 deficientes físicos sendo que 861.196 são 

homens e 554.864 são mulheres. Foi a partir de um 

pedido de um usuário de cadeira de rodas elétrica que 

surgiu a idéia deste projeto. Tal usuário reclamava que 

ficava muito tempo carregando sua cadeira e tinha 

pouco tempo para utilizá-la. 
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Resumo 
O artigo discute uma proposta de aplicação dos 

conceitos do Desenho Universal no ensino do projeto 

arquitetônico através de uma experiência didática com 

os alunos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura 

e Urbanismo da Unicamp, e apresenta a urgência das 

questões sobre a inclusão social. O objetivo geral da 

disciplina foi incluir tais conceitos no processo de 

projeto, visando a formação de projetistas conscientes 

em relação à acessibilidade no ambiente construído.  

A metodologia incluiu atividades práticas como a  

avaliação da acessibilidade física do campus, dinâmicas 

de percurso e um exercício final de projeto arquitetônico 

com ênfase na acessibilidade e no projeto participativo. 

 

1. Introdução 
A experiência didática aqui relatada refere-se à 

disciplina EC801- Tópicos Especiais em Arquitetura I, 

oferecida no 2
o
 semestre de 2005, na Faculdade de 

Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) da 

Unicamp, direcionada aos alunos dos cursos de 

Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da 

Unicamp. Tendo como ênfase a abordagem ampla e 

profunda dos temas relacionados à acessibilidade plena 

no ambiente construído, através da prática de projeto 

arquitetônico, o objetivo geral da disciplina incluiu os 

princípios do Desenho Universal durante o  processo de 

projeto, visando a formação de profissionais com 

posturas conscientes e responsáveis em relação à este 

questionamento.  

A metodologia incluiu aulas teóricas acompanhadas de 

material expositivo ilustrativo, leituras obrigatórias e 

debates em sala de aula. Atividades práticas foram 

realizadas através de dinâmicas: avaliação da 

acessibilidade física do campus, dinâmicas de percurso 

[1], aqui denominadas “percurso de sensibilização” e a 

aplicação dos conceitos apreendidos em um exercício 

final de projeto arquitetônico com ênfase na 

acessibilidade plena e no projeto participativo -  

integração entre alunos e indivíduos com deficiências 

(locomotoras, táteis, auditivas) - como forma de 

compreensão das reais necessidades do público alvo.   

 

 

 

2. Metodologia 
A estrutura do curso baseou-se em 4 temas que 

percorreram os temas clássicos da literatura sobre 

avaliação pós-ocupação (APO) até chegar à aplicação 

dos conceitos do Desenho Universal propriamente ditos. 

As dinâmicas e os exercícios foram estabelecidos para 

cada tema. 

No Tema 1 foram abordados fatores introdutórios para a 

avaliação de um ambiente construído, como  a 

Avaliação Pós Ocupação (APO) que mais recentemente 

teve sua nomenclatura modificada para Building 

Performance Evaluation – BPE [2] como forma mais 

abrangente de avaliar as condições construtivas e 

funcionais de uma edificação. Neste caso a avaliação 

abordou especificamente a verificação das condições de 

acessibilidade do campus; adotando os princípios de 

uma avaliação APO. Os locais escolhidos para a 

avaliação foram pré definidos porque são de utilização 

comum a todos os usuários (alunos, docentes, 

funcionários e visitantes) do campus: Ciclo Básico, 

Ciclo Básico II, Educação Física, Biblioteca Central, 

Restaurante Universitário. 

Durante a avaliação in loco os alunos registraram a 

acessibilidade do campus em um relatório técnico e 

também aplicaram questionários aos usuários do 

campus (alunos de graduação e pós-graduação, 

funcionários e docentes) como forma de extrair dados 

sobre a percepção a aceitabilidade do espaço pelos 

usuários. 

O Tema 2 – Percepção Ambiental - foi introduzido 

como forma de mostrar aos alunos a influência da 

percepção ambiental e comportamental dos usuários no 

ambiente construído. No exercício proposto eles 

deveriam aplicar questionários aos usuários do campus 

e a partir da própria vivência, classificar o ambiente em 

estudo utilizando uma escala semântica de percepção 

para a APO realizada. 

O Tema 3 introduziu efetivamente os conceitos do  
Desenho Universal. A proposta para a seqüência de 

exercícios foi referenciada na experiência didática do 

Iowa State University [3] que propôs a formação de 

uma equipe interdisciplinar engajando os estudantes de 

arquitetura da paisagem, arquitetura e projeto de 

interiores através da infusão no curriculum de módulos 

“awareness” de intensidade crescente. O conceito de 

environmental awareness vislumbra a participação do 

MO-35



usuário no espaço em que vive [4]. Para SANOFF [5] 

todos os projetistas que estão preocupados com a 

qualidade de vida em um ambiente construído devem 

considerar a participação dos usuários, envolvendo-os 

no processo de projeto. Isto nos leva a verificar a 

maneira como o projeto arquitetônico considera a 

importância da psicologia comportamental aplicada aos 

conceitos de conforto e Desenho Universal, e de que 

maneira a percepção dos fatores relacionados ao 

conforto ambiental (temperatura, ruído, iluminação e 

funcionalidade) estimula a percepção do ambiente e, 

conseqüentemente, o “environmental awareness”.  

A infusão do “módulo awareness” (no caso da escola 

norte-americana) começou com o nível de 

Consicentização (Consciouness Level), onde os 

estudantes puderam expor projetos de espaços físicos 

associados aos deficientes; passando ao nível de 

Comprometimento (Engagement Level), evoluindo para 

o terceiro nível - Valorações (Accountability Level)- 

com avaliações e chegando ao nível mais alto – 

Integração (Integration Level) – onde aplicaram os 

princípios automaticamente em seus projetos. 

Com base nesta experiência, a disciplina EC801 do 

curso da Unicamp trabalhou no Tema 3 os dois 

primeiros níveis: 

1) Módulo Consciousness Level: mostra da vida real 

de pessoas com deficiências: exposição indireta 

através da exibição do filme “Janela da Alma” [6] 

(relatos de pessoas com deficiências visuais, relatos 

de profissionais que trabalham com a “plástica 

visual” – cinegrafistas, atores, artistas plásticos). A 

finalidade foi romper preconceitos existentes sobre 

pessoas com deficiências.  

2) Módulo Engagement Level: experiências 

individuais em relação ao ambiente físico. 

Exposição direta onde cada estudante assumiu uma 

deficiência. Esta dinâmica foi denominada 

“percurso de sensibilização”. Um grupo alunos 

simulou assumir dificuldades locomotoras, visuais, 

auditivas, enquanto o outro grupo relatou a 

experiências através de fotografias e relatórios de 

percepção (Figura 1a e 1b). Posterior inversão de 

papéis entre os grupos. Nesta atividade os alunos 

fizeram uso de cadeira de rodas, muletas, máscara 

para os olhos (tipo “sleep mask”), protetor 

auricular. Posteriormente os alunos elaboraram os 

diários de percurso para discussão em sala de aula. 

 

 
Fig. 1a. Percurso de sensibilização - cadeira de rodas. 

 
Fig. 1b. Percurso de sensibilização - máscara visual. 

 

Ainda neste nível foi solicitado aos alunos pesquisarem 

equipamentos e espaços físicos necessários para o 

desenvolvimento de diversas habilidades: pessoas com 

mobilidade reduzida; pessoas cegas; pessoas surdas e/ou 

com deficiência na fala; pessoas com paralisia cerebral; 

pessoas com deficiência mental. 

A teoria sobre o Desenho Universal foi trabalhada 

através de aulas teóricas e palestra de professor 

convidado. 

No Tema 4 foi trabalhado a aplicação do Desenho 

Universal no Projeto Arquitetônico e finalizou com uma 

das atividades mais importantes da disciplinas: o 

exercício de projeto participativo (integração entre 

alunos de arquitetura/engenharia com pessoas com 

deficiências visuais).  

Foram discutidas diversas formas de execução e 

apresentação de projetos arquitetônicos com a inserção 

dos conceitos de Desenho Universal e os princípios da 

psicologia ambiental durante o processo de projeto. 

Entendemos que a inclusão dos conceitos de 

environmental awareness quando aplicados nas 

discussões preliminares de projeto, podem gerar 

ferramentas e parâmetros para a avaliação do ambiente 

construído e contribuem para um projeto inclusivo de 

qualidade. 

A acessibilidade plena propõe novas atitudes na vida em 

sociedade e entendemos que a formação acadêmica e, 

conseqüentemente o processo de projeto, também 

devem modificar-se. Colocar o aluno no papel de uma 

pessoa com dificuldades locomotoras, auditivas, visuais 

é válido didaticamente, mas não é suficiente para que 

ele execute um bom projeto arquitetônico e compreenda 

as reais necessidades dos usuários. Como pudemos 

verificar no exercício de “percurso de sensibilização” os 

alunos perceberam elementos do ambiente de maneira 

mais detalhada, principalmente os relacionados aos 

acessos à edificação. Porém, em alguns casos, a 

dificuldade de locomoção mostrou-se ser temporária e 

foi inevitável do uso do próprio corpo (não deficiente) 

no apoio ao deslocamento (Figura 2a e 2b). 
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Fig. 2a. Dificuldade de locomoção gera um apoio inevitável 

por parte do não deficiente. 

 

 
Fig. 2b. Detalhe da aluna colocando os pés no chão. 

 

Conseqüentemente, é necessário proporcionar aos 

alunos outras atividades durante o processo de projeto 

arquitetônico, porém, sem desmerecer o importante 

papel que a dinâmica de percurso oferece como vivência 

e potencial perceptivo de uma outra realidade sensitiva. 

Nesta disciplina procuramos estimular os alunos a 

investigarem diferentes ferramentas de análise de 

projeto e acrescentar, ao processo, subsídios 

exploratórios do ambiente como, por exemplo, novas 

formas de exibição de um anteprojeto a pessoas que 

utilizam outras percepções sensoriais, que não somente 

a visual, mas a tátil e a sonora também. O objetivo é 

fazer o aluno utilizar formatos pouco utilizados nos 

ateliês de arquitetura, desde equipamentos (maquetes 

táteis, maquetes sonorizadas, traçadores gráficos e 

processos de prototipagem rápida), passando pela 
descrição de percurso e de obstáculos, até chegar ao 

nível de participação do usuário durante o processo de 

projeto que, neste caso, ocorreu através da integração 

com pessoas deficientes visuais.  

Em complemento à formação os alunos conheceram os 

traçadores gráficos desenvolvidos por D´ABREU[7] no 

trabalho com cartografia tátil; visitaram o Centro de 

Estudos e Pesquisas em  Reabilitação “Prof. Dr. Gabriel 

Porto” (CEPRE/Unicamp) com a palestra sobre visão 

subnormal, proferida pela Profa. Dra. Maria Elizabete 

R. F. Gasparetto [8]; visitaram o Centro  de Pesquisas 

Renato Archer (CenPRA)  sob a supervisão do 

pesquisador Jorge Vicente Lopes da Silva, para 

conhecer as técnicas de ferramental rápido  utilizando a 

prototipagem rápida de peças por Sinterização Seletiva 

a Laser (SLS).  

 

3. O Exercício de Projeto: Integração 
O exercício final da disciplina teve como proposta o 

projeto arquitetônico de um Centro de Serviços para os 

usuários do campus da Unicamp. A metodologia do 

exercício seguiu os dois últimos módulos de intensidade  

“awareness”: o Módulo Valorações (Accountability 

Level) com a aplicação consciente dos princípios do 

Desenho Universal e o Módulo Integração (Integration 

Level), onde ocorreu a integração entre pessoas com 

deficiência  visual e alunos do curso.   

O objetivo do exercício foi mostrar aos alunos que o 

projeto de arquitetura pode e deve contribuir para 

minimizar as barreiras arquitetônicas que dificultam a 

acessibilidade, e também pode fornecer subsídios 

exploratórios do ambiente informando previamente os 

caminhos a serem seguidos. A ênfase solicitada foi na 

orientação espacial dentro do ambiente projetado. 

A proposta do exercício foi incluir as premissas do 

Desenho Universal [9] e da psicologia ambiental desde 

as fases preliminares de elaboração até a finalização de 

um anteprojeto, incluindo a etapa de explanação do 

anteprojeto à uma pessoa com deficiência visual.  O 

questionamento principal foi: como projetar para 

pessoas com diferentes habilidades? Como defender e 

explicar as resoluções estéticas, estruturais e espaciais 

de um projeto arquitetônico – geralmente feito com o 

suporte visual e gráfico do desenho – para uma pessoa 

com dificuldades visuais? 

A questão da acessibilidade no projeto arquitetônico 

merece uma atenção especial não apenas no desenho do 

projeto, seguindo as normas e recomendações corretas, 

mas a comunicação entre o projetista e o usuário é 

igualmente importante e fundamental para a resolução 

dos problemas e propostas.  
Sendo assim, novas formas de explanação de projeto 

foram solicitadas aos alunos, como forma de explorar o 

potencial criativo do projetista e colocar o usuário como 

participante ativo. Através dos conceitos teóricos 

explicitados anteriormente podemos defender que a 

psicologia ambiental e comportamental interferem no 

uso do espaço e, quando o usuário participa das decisões 

de projeto, pode realimentar este mesmo processo. Este 

novo fator - o usuário ativo e participante - descentraliza 

as decisões de projeto e coloca desafios metodológicos 

àquele que projeta uma edificação [10]. 

A dinâmica final proposta resultou em uma vivência de 

percurso tátil onde os indivíduos com deficiência visual 

julgaram e avaliaram os projetos dos alunos. 

A integração ocorreu no Laboratório de Acessibilidade 

da Biblioteca Central da Unicamp. Os quatro grupos de 

alunos que participaram da disciplina executaram 

maquetes para que fossem manipuladas de forma tátil. 

Três voluntários (um com baixa visão e dois com 

cegueira completa) participaram da dinâmica.  

Quatro anteprojetos foram elaborados pelos alunos de 

Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Cada 

equipe escolheu um terreno vazio no campus da 

Unicamp, realizou o levantamento topográfico, registrou 

o local através de fotos e informações sobre o uso atual, 

elaborou o programa de necessidades, definiu o partido 

arquitetônico e o fluxograma, até finalizar com a 

proposta de um anteprojeto de um Centro de Serviços. 

Além dos princípios do Desenho Universal os projetos 

deveriam atender as normas brasileiras de edificações 

especificadas na NBR 9050 [11]. 
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A primeira proposta (Figura 3a e 3b) de autoria dos 

alunos Guilherme Henrique S. Martins e Ricardo M. 

Galvão representava o anteprojeto de um local de 

atividades de recreação, convívio, comércio e apoio. Os 

alunos escolheram a Praça da Paz e a maquete tátil 

realizada enfatizou a volumetria do conjunto e os 

desníveis do terreno escolhido. A ênfase foi na 

implantação e identificação dos blocos de serviços 

interligados por uma passarela coberta.  

 

 
Fig. 3a. Maquete 1: volumetria da implantação. 

 

 
Fig. 3b. Usuários manipulam a Maquete 1. 

 

A segunda proposta (Figura 4a e 4b) de autoria dos 

alunos Gilberto M. Neto, Daniel R. Campioni e Maurício 

G. Martins teve como diretrizes de projeto a implantação 

de um conjunto de lojas e serviços como livraria, 

revistaria, loja de cd´s, papelaria especializada, sebo e 

locutório. Foi escolhido um terreno na Praça do Ciclo 

Básio II devido à topografia pouco acidentada, à 

inexistência de árvores e à grande circulação de 

estudantes, professores e funcionários. A maquete tátil 

teve como ponto forte a relatividade dos espaços internos 

e externos e teve como principal atrativo a representação 

das paredes através de pequenos filamentos de madeira, 

delimitando as aberturas e fechamentos. 

 

 
Fig. 4a. Maquete 2  em vista superior. 

 
Fig. 4b. Usuário com baixa visão faz uso de equipamento ótico 

para visualização da Maquete 2. 

 

Na terceira proposta (Figura 5a e 5b) os alunos Luis 

Fernando Milan e Mariana F. Ramos escolheram a Praça 

do Ciclo Básico e propuseram uma central do estudante, 

com um novo local para o diretório acadêmico (DCE), 

área para cinema em pátio coberto aberto, área de 

exposição de trabalhos de alunos de diversos institutos e 

equipamentos de apoio como sanitários e cantina. A 

maquete tátil enfatizou a questão da volumetria interna 

da edificação proposta e os autores criaram uma “escala 

do passo” para que os usuários pudessem identificar a 

escala do edifício e as distâncias a serem percorridas, já 

que o projeto contava com uma extensa rampa de acesso 

aos pavimentos superiores. 

 

 
Fig. 5a. Maquete 3 em vista superior. 

 

 
Fig. 5b. Detalhe da manipulação da Maquete 3. 

 

Para a quarta proposta (Figura 6a e 6b), de autoria de 

Thalita Dalbelo e Daniel T. Turczyn, foi escolhido o 

terreno situado ao lado da Portaria II da Unicamp, 

bastante arborizado, com um desnível um metro 

aproximadamente e fácil acesso aos usuários do campus 

e habitantes vizinhos. O partido adotado no projeto foi o 

de um espaço de convivência entre alunos e ex-alunos. 

Os ambientes foram divididos em loja de conveniência, 

cyber-café, espaço para imagem, som e memória. A 
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maquete tátil, mesmo tendo um desenho semelhante à 

simbologia gráfica arquitetônica, os alunos utilizaram 

diferentes texturas para a representação dos elementos 

como paredes, janelas, portas, balcões e prateleiras, o 

correto uso de legendas em Braille e letras em tamanhos 

maiores para usuários com baixa visão, além das 

legendas indicativas das texturas. Uma questão 

levantada pelos usuários foi a ausência de representação 

da escala humana. 

 

 
Fig. 6a. Perfil da Maquete 4. 

 

 
Fig. 6b. Usuários lêem as legendas da  Maquete 4. 

 

4. Conclusão 
A atividade de percurso tátil mostrou-se didaticamente 

eficiente para ambos os sujeitos envolvidos - alunos e 

usuários. Aos alunos porque obtiveram as respostas e 

sugestões a partir da percepção do usuário. Para estes, 

por sua vez, a importância esteve em verificar diferentes 

maquetes e formas de vivenciar uma proposta de 

implantação de um conjunto de edificações ou de uma 

edificação isolada. 

O objetivo da disciplina foi mostrar aos alunos como os 

usuários podem utilizar o ambiente em sua plenitude 

através de uma correta orientação espacial e como os 

futuros projetistas devem incorporar as diferentes 

percepções sensoriais no exercício de projeto 

arquitetônico.  

Nossa preocupação didática é com a formação de 

futuros engenheiros e arquitetos conscientes da 

importância da aplicação dos conceitos do Desenho 

Universal na metodologia do projeto arquitetônico, e  

como estes projetistas podem traduzir a experiência 

advinda do usuário para a execução de um projeto 

arquitetônico inclusivo de qualidade. 
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Resumo 
O projeto apresentado é de um brinquedo móvel, na 

forma de um triciclo adaptado, desenvolvido para 

crianças com deficiências em paraplegia nos membros 

inferiores entre idades de três a oito anos com o objetivo 

de facilitar sua integração com seu grupo etário, visto 

que, os produtos disponíveis (cadeiras de rodas) 

apresentam um aspecto austero que não condiz com o 

universo lúdico de crianças em fase de percepção do 

mundo que o rodeia. Esta proposta, além das funções 

práticas, tem por objetivo promover através de um 

objeto lúdico totalmente voltado para crianças especiais 

uma interação maior do paciente com outros indivíduos, 

favorecendo sua inclusão no grupo social. Foram 

realizadas várias pesquisas com pacientes, seus 

familiares e profissionais de reabilitação envolvidos 

para determinar os principais parâmetros de projeto do 

produto ao seu público final da melhor forma. Houve a 

preocupação no desenvolvimento do projeto em adequar 

as medidas ergonômicas para a melhor adaptação da 

criança e suas limitações físicas, bem como a escolha 

adequada de materiais para sua confecção que não 

causem quaisquer tipo de lesão ao paciente. Como 

resultados este artigo apresenta, além das premissas 

básicas de projeto, três propostas de construção deste 

triciclo e suas principais características. 

 

1. Introdução 
O presente estudo visa apresentar uma das propostas 

desenvolvidas na disciplina Projeto de Produto IV, do 

curso de Design de Produto da Faculdade Centro Leste 

– UCL, pelo professor Cezar Guedes. O objeto em 

questão é um triciclo movido à propulsão manual, 

acessível a todas as classes sociais e com o objetivo 

principal de socializar uma criança com paraplegia.   

 

2. O Projeto 

Esse projeto faz parte do conjunto de trabalhos para 

avaliação dos alunos na Disciplina Projeto de Produto 

IV. Antes de sugeri-lo, procurou-se focalizar vários 

aspectos do modo de uso de um produto industrial. 

Um produto industrial surge da necessidade do usuário 

ou conjunto de usuários. Percebemos que o Brasil ainda 

não tem uma política de ações que facilitem a 

necessidade e mobilidade das pessoas portadoras de 

deficiências, seja na Arquitetura (ausência de rampas e 

banheiros adequados aos usuários cadeirantes), no 

urbanismo onde o poder público não adequou as 

calçadas e o mobiliário urbano para o uso universal 

(telefones públicos, banca de jornal, abrigo de ônibus, 

etc.) Percebeu-se que indivíduo portador de alguma 

deficiência tem os seus direitos de cidadão e 

consumidor de serviços desfalcados, de forma que não 

existe esforço para promover a acessibilidade universal 

para esses cidadãos. 

Quando se discutiu na disciplina Projeto de Produto IV 

a questão de acessibilidade, e mobilidade, contemplou-

se o papel final do Designer em ter sempre à vista o 

destino de suas idéias, e intervenções no mundo 

artificial (sociedade industrial). Em se tratando de 

acessibilidade e mobilidade, fez-se o projeto TRICICLO 

A PROPULSÃO MANUAL, projeto dirigido para um 

público infantil (deficiente físico de lesão restrito aos 

membros inferiores, paraplegia) de faixa etária entre 

dois e sete anos. Qual foi o caminho para oferecer um 

utilitário / brinquedo para crianças com estas restrições. 

O primeiro passo foi procurar um brinquedo que 

substituísse a cadeira de rodas nas horas de folga e 

promovesse interações sociais do indivíduo com 

características citadas. 

Analisando semanticamente uma cadeira de rodas 

convencional, pôde-se dizer que é um utilitário muito 

austero, dando uma conotação um tanto, hospitalar para 

o uso de uma criança. Uma criança com paraplegia, não 

é um indivíduo doente. Essa criança tem os mesmos 

desejos e necessidades que os outros. Como brincar com 

uma cadeira de rodas que às vezes não lhe possibilita 

um melhor desempenho no tocante a mobilidade. 

Nesse projeto não ficou evidenciado somente o caráter 

utilitário (funções práticas), mas também o seu lado 

formal (estético) e a sua face semântica se destinar a um 

público infantil. Percebeu-se no início das pesquisas o 

reforço psicológico que um brinquedo utilitário poderia 

oferecer ao usuário. 

Por vez um objeto bonito que poderá atrair a atenção de 

outras crianças que não têm problemas, como as 

crianças enfocadas no nosso propósito. Isso acarreta 

uma interação de sociabilidade importante para um 

individuo que está na fase de percepção do mundo. 
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Há pontos importantes para que este projeto seja viável 

a fim de atingir os objetivos propostos: 

 

• Não deve ter um custo elevado (para que todos 

os níveis sociais possam usufruir o brinquedo). 

• Deve ser leve (o material deve ser plástico) 

• Deve parecer produto para o público a fim 

(crianças no nosso caso). 

 

Obtiveram-se alguns resultados satisfatórios ao final 

deste trabalho, dentre os quais destacaram-se 3 projetos, 

que serão aportados nos próximos itens: 

 

1. Triciclo 1 
O triciclo a propulsão manual foi desenvolvido para 

trazer a criança portadora de paraplegia, a chance de 

poder brincar com outras crianças usando sua própria 

cadeira de rodas. 

Hoje em dia no mercado de cadeira de rodas é possível 

encontrar algumas para crianças, mas em sua maioria 

usam cores frias e tristes e não dão a possibilidade de 

serem usadas como um brinquedo de locomoção, 

somente foram adaptadas a um corpo menor com a 

única função de locomoção do usuário. Com isso foi 

proposto um triciclo a propulsão manual para que estas 

crianças pudessem brincar e compartilhar seu brinquedo 

com outras crianças que até mesmo não possuam tal 

deficiência, lembrando que esta criança também é 

normal, ela não é a deficiência e nem é uma criança 

doente, ela também tem uma vida assim como todas as 

outras. 

Este triciclo tem formato de carrinho de corrida, sendo 

desmontável e fácil de carregar. Uma das funções 

encontradas no triciclo além de carinho de um 

brinquedo, é que sua cadeira pode ser retirada e 

adaptada  para automóveis, poderá ser encaixada no 

banco traseiro do carro dando segurança e conforto a 

criança, conforme mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo um carrinho a propulsão manual, acaba tornando 

mais fácil a locomoção da criança, pois a paraplegia 

atinge aos membros inferiores do corpo humano, por 

isso o interesse em ser em carrinho com este tipo de 

propulsão que funciona com pedais tipo bicicleta que 

serão usados pelas mãos. O acento do carrinho, por ser 

também uma cadeirinha, tem estrutura interna em aço, 

acolchoada com espuma de densidade 28, revestida em 

tecido sintético para melhor manutenção, é um tecido 

permeável, e também é um tecido muito macio. Suas 

laterais possuem alto relevo proporcionando a criança 

um conforto, pois em muitos casos a criança não 

consegue se manter ereta por muito tempo, então este 

relevo tem esta finalidade. 

A cadeira e todo o carrinho seguem padrões 

ergonômicos [1] , para que possa acomodar a parte 

torácica e nádegas, para facilitar o movimento das 

pernas (no caso em que algumas crianças conseguem 

mexer em partes as pernas para que haja um certo 

exercício destas partes). 

 Há possibilidades de se unir um pedal a roda para 

possibilitar a movimentação das pernas. 

O carrinho tem estrutura em aço, com pintura 

eletrostática, é coberto por polímero injetável para que 

tenha um bom acabamento. Na manivela de propulsão 

tem como estrutura o aço revestido de plástico rígido, 

com relevos e aderência a pega as mãos. 

A proposta da cores é que sejam cores alegres focando o 

lúdico, causando harmonia e sendo um atrativo para 

crianças com este tipo de deficiência podendo ter 

variações de cores e outras combinações.  

 

2. Triciclo 2 
Esta proposta visa à idealização de um triciclo que se 

adeqüei a crianças que sofrem de paraplegia, conforme 

mencionado anteriormente. Para isso a propulsão do 

veículo é também manual e funciona através da 

transferência de força entre engrenagens. Quando o 

usuário “pedala”, o sistema de propulsão alavanca o 

veículo, tanto para frente quanto para traz, facilitando 

manobras e dando maior autonomia a criança. 

A direção está interligada aos “pedais”, forma que 

considera-se mais conveniente para uma criança com 

paraplegia, analisando a coordenação motora necessária 

para pilotar o veículo. Se houver a necessidade, a parte 

traseira em forma de “Santo Antônio” serve como 

suporte para empurrar o brinquedo. O pedal traseiro 

ajuda o acompanhante realizar subidas em lugares como 

calçadas e afins. Apoios para facilitar o embarque da 

criança e banco ergonômico com cinto de segurança 

foram projetados especificamente para pessoas com este 

tipo de deficiência. O protótipo em 3D pode ser visto na 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Triciclo 1. 
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Foi desenvolvido um modelo para meninos (Figura 2), 

porém os conceitos podem ser facilmente aplicados em 

modelos femininos ou unisex.Para obter um produto 

leve e assim facilitar a locomoção, grande parte dele foi 

feito em plástico, com exceção de sua estrutura, 

fabricada em aço cromado para dar resistência e 

sustentação. O sistema de propulsão com freios são 

todos cobertos, não deixando margens para acidentes e 

dando um acabamento mais fino. 

O triciclo foi projetado visando principalmente à 

socialização da criança com paraplegia para com as 

outras crianças. O designer envolvente e radical faz com 

que as crianças, deficientes ou não, sintam vontade de 

usufruir a brincadeira. Desta forma, o deficiente entra na 

brincadeira como o dono do brinquedo e não como o 

“dono da cadeira de rodas”.  

 
3. Triciclo 03 

A terceira proposta para o projeto é o do Triciclo 

Fórmula consiste em oferecer para as crianças 

portadoras de paraplegia um meio de locomoção com 

propulsões manuais simples, funcionais e com aspectos 

lúdicos, a fim de promover a interação com as outras 

crianças, como as outras propostas.Para tanto, o 

conceito foi inspirado em carrinhos de brinquedo com 

pedalinhos e volante  desenho em forma de um carro de 

Fórmula 1. As cores do veículo seguem o mesmo 

caminho, como mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Triciclo 3. 

O sistema de propulsão do veículo pode ser acionado 

pelas alavancas ao lado do posicionamento dos braços 

da criança, sendo que a propulsão ocorre em uma só 

direção, ou seja, quando a alavanca é empurrada para 

frente. A criança deve usar uma das mãos para empurrar 

a alavanca e a outra para determinar a direção do 

veículo pelo volante, podendo também alternar as mãos.  

O acento, o encosto e o espaço para as pernas da criança 

seguem medidas ergonômicas que visam maior conforto 

e segurança. 

O carrinho vem com um aerofólio com empunhadeiras 

para que adultos ou outras crianças também possam 

empurrar o veículo. As engrenagens do volante seguem 

os modelos tradicionais já utilizados nos carrinhos de 

brinquedo de pedais e movimentam para as laterais as 

rodas dianteiras e as engrenagens de propulsão são 

inspiradas no sistema de catraca de bicicleta e acionam 

a roda traseira. 

Os custos do veículo não devem ultrapassar os dos 

modelos convencionais, já que são utilizados materiais 

semelhantes e só algumas soluções mecânicas 

diferentes. 

 

3. Conclusão 
Ao analisar os Triciclos oferecidos pelo mercado, pode-

se argumentar que: os Triciclos em sua maioria não 

apresentam aspecto de brinquedos para interação entre 

as crianças que dele necessitam para locomoção e 

interação com outras de sua idade. 

Geralmente as cores apresentadas são frias e sérias, 

onde não proporcionam  alegria e emoções. 

 Para que esse produto seja um atrativo, foi utilizados 

tons que proporcionam mais satisfação em estar com 

esses brinquedos, chamando a atenção tanto de crianças 

que dele necessita ou não, como para seus pais ou 

pessoas que as cuidam para comprá-los. 

 

4. Expectativas 
Espera-se com a implementação desses projetos, que 

tenha uma boa aceitação no mercado, com o objetivo de 

satisfazer usuários direcionados ou  que não utilizam. 

Buscou-se viabilizar materiais para produção em série, 

de baixo custo para que todos tenham condições de 

adquiri-lo, atendendo ao mercado globalizado dentro 

dos padrões exigidos. 

 

5. Melhorias 
Esses projetos têm outras possibilidades de desenvolver 

adaptações e mecanismos para melhor utilização do 

produto. 

 

6. Futuros Trabalhos 
Há possibilidade de novos projetos para esse público, 

visando adaptações e melhorias ergonômicas e de 

materiais acessíveis. 

Para atender melhor a essas expectativas, haveria 

necessidade de um trabalho em conjunto com 

Fig. 2. Triciclo 2. 
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profissionais de outras áreas para obter melhores 

resultados. 
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Resumen 
En este artículo se presentan las tecnologías 

convergentes, las NBIC (nano-bio-info-cogno), como la 

herramienta necesaria para el despegue definitivo de las 

neuroprótesis y de esta forma también, como una 

alternativa de solución a muchas de las discapacidades 

más comunes. Las neuroprótesis, dispositivos 

implantables que asisten, potencian o reemplazan 

alguna función del sistema nervioso contarían con 

electrodos  nanofuncionalizados con mayor selectividad, 

con interfaces biocompatibles y con sistemas de 

procesamiento y modelos que permitan la interacción 

con el sistema nervioso central (CNS) rompiendo todas 

las barreras actuales que existen en la neuroprotésica e 

interfaces hombre-máquina cuando se trabaja 

directamente con el CNS. 

 

1. Introducción 
Una enfermedad o lesión del sistema nervioso pueden 

resultar altamente discapacitante, bien sea reduciendo 

algún sentido o generando una pérdida en la 

funcionalidad del sistema motor. Por ejemplo, en el caso 

de las lesiones de médula espinal las consecuencias 

incluyen la pérdida del control del movimiento de las 

extremidades (paraplejia, tetraplejia), dolores [1] y las 

consiguientes complicaciones debidas a la 

inmovilización de los miembros, como las escaras, las 

infecciones urinarias y las trombosis [2]. Este tipo de 

lesiones también acarrea un gran impacto 

socioeconómico, y en general la población afectada es 

de corta edad. En la UE por ejemplo, la media de la 

edad de las personas con lesiones medulares es de 31 

años, teniendo una cifra de 180000 a 230000 afectados, 

con una incidencia de 12000 nuevos casos por año. En 

Estados Unidos los números  alcanzan 200000 y 11000 

respectivamente.  

En general, una neuroprótesis está formada por 1) un 

estimulador eléctrico, 2) electrodos que inervan el tejido 

vivo a ser excitado/medido y 3) diversos sensores. 

Mediante al estimulación selecta de un grupo de tejidos, 

la neuroprótesis posibilita potenciar/reemplazar 

funcionalmente algún órgano o miembro mediante la 

simulación de las funciones de los mismos mediante los 

componentes no biológicos citados anteriormente. Este 

tipo de neuroprótesis es utilizado en varios campos con 

resultados altamente satisfactorios como los 

marcapasos, los sistemas FES (“Functional Electro 

Stimulation”) y los sistemas de estimulación cerebral 

para casos de temblor patológico. Los últimos avances 

en el campo también ofrecen resultados interesantes en 

las neuroprótesis visuales, y en el control del sistema 

urinario entre otros. 

Sin embargo, pese a los grandes avances tecnológicos y 

de las neurociencias, las soluciones actuales en 

neuroprótesis para el control/compensación del sistema 

motor y de los sentidos no son muy eficientes. Unos de 

los mayores problemas que afronta, reside en que la 

generación de comandos o impulsos motores artificiales 

no se generan de forma natural, y tampoco se transmiten 

por los canales tradicionales del sistema nervioso. Más 

aún, hay que considerar que el sistema nervioso humano 

es propenso a la degeneración luego de una lesión.  

Las tecnologías convergentes, más específicamente las 

NBIC (nano-bio-info-cognitivas), representan una 

nueva esperanza para seguir avanzando en el campo de 

las neuroprótesis orientadas al control o compensación 

del sistema motor. El reconocimiento de los comandos 

motores y estímulos sensoriales, la selectividad en la 

estimulación/adquisición, la neurodegeneración y la 

plasticidad del sistema nervioso central, entre otras, son 

algunas de las barreras que limitan la aplicación de 

neuroprótesis a nivel medular, y que esperan ser 

derribadas mediante las NBIC. En este artículo haremos 

una revisión del actual estado del arte en el campo de 

las neuroprótesis, presentaremos la problemática actual 

de estos tipos de sistemas y analizaremos finalmente 

como las nuevas tecnologías, desde un enfoque 

interdisciplinario, permitirán avances con gran impacto 

en las interfaces hombre-máquina y en la restauración o 

compensación de funcionalidades fisiológicas. 

Resumiendo,  queremos destacar el impacto que tiene 

una discapacidad de este tipo  en  su calidad de vida. 

Este tipo de afecciones es solo unos de los posibles 

campos de aplicación de las neuroprótesis. Similar  
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Fig. 1. Sistema conceptual de una neuroprótesis para el tratamiento de lesiones de médula espinal. 

 

impacto de nuevas tecnologías para luchar contra estos 

problemas podemos encontrar en discapacidades como 

disminución o pérdida de la visión o problemas 

cognitivos asociados a la cada vez más  envejecida 

población mundial. 

 
2. Neuroprótesis 

Una neuroprótesis (NP), como su nombre lo indica, es 

un dispositivo que restaura o añade una funcionalidad a 

nivel del sistema nervioso. Consta de al menos una parte 

implantable, y entre sus principales son: 

1. Electrodos para interactuar bioeléctricamente con el 

tejido vivo, ya sean nervios o músculos inervados. 

2. Electrónica de estimulación y adquisición para 

genera y registrar los biopotenciales. 

3. Unidad de control donde reside la inteligencia de la 

misma. 

Opcionalmente, algunas neuroprótesis al ser 

implantables poseen un sistema de comunicación 

inalámbrica. Esto brinda la posibilidad de monitorizar 

y/o controlar la misma desde el exterior. Podemos 

considerar a los sistemas de electroestimulación 

funcional (FES) de músculos, para asistir el movimiento 

de los miembros, como el ejemplo más simple de 

neuroprótesis. También, a pesar de no interactuar 

directamente con el sistema nervioso, el marcapasos es 

un dispositivo de características semejantes. No 

obstante, son las neuroprótesis visuales las que más 

sintonizan con los conceptos modernos que estamos 

presentando debido a la complejidad y a los 

requerimientos tecnológicos y científicos que hacen 

posible su mejora día a día para solucionar un problema 

altamente complejo como la asistencia del órgano de la 

vista. En la Figura 1 se muestra un diagrama conceptual 

de una neuroprótesis moderna para el tratamiento de una 

persona afectada por una lesión en la médula espinal. 

 

4. Desafíos en Neuroprotésica 
La neuroprotésica y las interfaces hombre-máquina son 

unos de los campos que se ven ampliamente favorecidos 

con los avances tecnológicos, ya que cada nuevo 

desarrollo técnico ayuda a derrumbar las barreras 

actuales del conocimiento en estos campos. En esta 

sección presentaremos algunos de los desafíos actuales 

en el campo de las neuroprótesis. 

 

4.1 Selectividad de los electrodos 
Un elemento siempre presente en las NP es el electrodo. 

Este tiene como función actuar como interface entre la 

NP y las neuronas o nervios donde se esté excitando o 

adquiriendo el biopotencial en cuestión.  Estimular el 

grupo de neuronas deseadas  es realmente complejo 

debido al tamaño y a la densidad de estructuras  

funcionales en el sistema nervioso. A esta cualidad, de 

estimular exactamente el grupo de neuronas deseado se 

le llama selectividad. Es aún más complicado si se trata 

por ejemplo del sistema nervioso central. 

Investigaciones recientes, [3], describen el desarrollo de 

sistemas microelectrónicos de alta densidad dando 

soporte a matrices de electrodos micromecanizados. Por 

otra parte si aumentamos el número de electrodos para 

tratar de acceder las estructuras deseadas, generamos 

una cantidad importante de datos que crean un cuello de 

botella. En [4], se presenta una propuesta de solución a 

este problema. 

También hay que destacar que la estimulación directa de 

los músculos por ejemplo, tiene la desventaja de 

implicar una cirugía importante para el implante de los 

electrodos por lo que la tendencia es tratar de utilizar las 

estructuras neuronales existentes y si es necesario actuar 

a nivel del sistema nervioso central [5], donde como 

habíamos mencionado antes, la densidad de estructuras 

funcionales es mucho mayor. A pesar de los enormes 

avances obtenidos en temas de selectividad, todavía no 

es suficiente para trabajar al nivel del CNS. 

 
4.2 Degeneración neuronal 
Otro problema relacionado a las neuroprótesis a nivel de 

CNS es que luego de una lesión las estructuras 

neuronales tienden a degenerarse y por lo tanto se 

vuelven inservibles. Los transmisores neurobiológicos 

juegan un papel muy importante en la evolución de las 

lesiones medulares. Se demostró por ejemplo que el 

glutamato, surgido de la producción del óxido nítrico, 

deteriora estas estructuras neuronales [7] [8]. También 
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es bien sabido que la formación de las cicatrices en 

estos tejidos es una de las principales barreras en la 

regeneración de estas estructuras. Con técnicas como la 

microdiálisis, es posible tanto monitorizar como actuar a 

nivel bioquímico para controlar estos procesos que se 

llevan a cabo luego de una lesión en el sistema nervioso 

central. No hay que olvidar también que la interfaz entre 

la neuroprótesis y el tejido vivo a ser intervenido, y el 

ambiente en general debe ser altamente biocompatible, 

más aún en casos donde recientemente ha existido  

algún tipo de desequilibrio como una lesión o afección. 

La biocompatibilidad en estos entornos tan complejos y 

con alto nivel de actuación es un punto muy crítico. 

 

4.3 Interpretación y generación de comandos 
Otro desafío de las neurociencias consiste en la 

interpretación de los biopotenciales que viajan a través 

de las estructuras neuronales. Podemos inferir que toda 

la información sensorial como motora se encuentra 

codificada en estos impulsos bioeléctricos.  

Algoritmos y modelos, como el del generador central de 

patrones [9], deben ser desarrollados para poder 

interpretar los datos recogidos y transformarlos en 

información y posteriormente en conocimiento para 

poder emular y controlar este sistema encargado de 

tareas tan complejas como la locomoción por ejemplo. 

 

4.4 Plasticidad del sistema nervioso central 
A pesar de que se cree que existe una pequeña 

recuperación fisiológica luego de una lesión en el CNS,  

está demostrado que sí existe un grado importante de 

recuperación funcional dependiendo de la gravedad de 

la lesión. Algunos estudios, [6], han revelado que esto 

se debe a una reorganización de las estructuras 

neuronales, algo así como un nuevo aprendizaje.  

Paralelamente se ha demostrado que roedores han 

recuperado funcionalidades motoras sensibles a las 

lesiones  medulares. Desafortunadamente estos 

mecanismos y procedimientos de reorganización no 

responden a un modelo conocido y son altamente 

imprevisibles. No obstante, se cree que una vez 

controlado serán un gran aliado de las neuroprótesis 

para potenciar o asistir las funciones del CNS. 

 

5. Tecnologías Convergentes 
La tendencia de interactuar con el CNS es clara ya que 

ofrece ventajas frente al sistema periférico comentadas a 

lo largo de este artículo. Por otra parte, existe todavía 

una falta de conocimiento para un tratamiento efectivo 

basado en neuroprótesis a este nivel. Para alcanzar este 

conocimiento se necesitan herramientas inexistentes 

pero que hoy son posibles gracias a la interacción de 

diferentes tecnologías como la biotecnología, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) y las nanotecnologías. Utilizando esta 

herramienta creada por las tecnologías mencionadas, 

más las ciencias cognitivas seremos capaces de 

enfrentar los diferentes desafíos descritos en la sección 

anterior.  

Las necesidades abarcan diferentes niveles donde 

convergen estas tecnologías: 

 
Nivel 1: Interfaces entre sistemas biológicos y no 

biológicos. Debido a la alta densidad de mecanismos 

neuronales en el CNS, los electrodos no solo deben ser  

biocompatibles sino que en su montaje debe alcanzarse 

una densidad alta para mejorar la selectividad de los 

mismos. Aquí juegan un papel importante tanto las 

nanotecnologías como las biotecnologías. Mediante las 

primera podríamos obtener electrodos 

nanofuncionalizados, es decir, superficies inteligentes 

basadas en estructuras fractales a modo de conseguir 

superficies efectivas mucho mayores a las 

aproximaciones convencionales. Mediante las 

biotecnologías la inclusión en los revestimientos de los 

electrodos de  materiales dopados con proteínas 

mejorarían tanto la biocompatibilidad como la 

inervación de los electrodos en la zona de actuación.  

 
Nivel 2: Adquisición y tratamiento de datos. En este 

nivel las TIC juegan un papel importante ya que los 

implantes deben de ser de bajo consumo energético y 

deben disipar poco calor. También se espera que sean 

inalámbricos y la tasa de transferencia de datos no debe 

representar un problema importante. Técnicas diferentes 

como microdiálisis y electroestimulación deben trabajar 

en forma conjunta y cooperativa. Esta interacción exige 

aún más a los niveles de integración de las diferentes 

tecnologías por la delicadeza del ambiente de trabajo. 

 

Nivel 3: Generación del conocimiento mediante la 

integración de información heterogénea. Se obtendrán 

datos de distintos fenómenos físicos como información 

contextual (tratamientos, diagnóstico…),  señales 

bioeléctricas como información bioquímica y es de esta 

heterogénea fusión de donde saldrá el conocimiento que 

nos lleve a tratamientos exitosos. Para ello, deberemos 

contar con modelos complejos que reflejen y desarrollen 

los avances en neurociencia, en las ciencias cognitivas y 

la inteligencia artificial. 

 

Todas estas tecnologías, llamadas NBIC (nano-bio-info-

cogno), interactúan de forma cercana, y únicamente 

bajo esta interacción se puede atacar el problema 

presentado. Gracias a las NBIC se podrán investigar 

todos los fenómenos que luego explicarán la 

degeneración neuronal, la interpretación de comandos 

sensoriales y motores y la plasticidad del CNS. También 

nos permitirán la creación de interfaces (sistemas 

biológico- no biológicos) inteligentes donde la alta 

densidad de mecanismos vivos no represente un 

obstáculo para la interacción. 

 
6. Discusión 

Las NBIC están siendo consideradas claves para el 

desarrollo científico de este siglo. En Estado Unidos por 

ejemplo, las NBIC están siendo respaldadas como 

anteriormente lo fueron los proyectos de la carrera 
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espacial. A pesar de que la salud es unos de los campos 

que más sentirán el impacto de ella, éste no será el 

único. 

En las próximas décadas se espera contar con nano-bio-

procesadores, aparatos inteligentes dosificadores de 

medicamentos a nano-escala; dispositivos que ralenticen 

el envejecimiento humano potenciando funcionalidades 

como la memoria con chips implantados, o que detenga 

el avance de enfermedades neurodegerativas mediante 

el combate de los procesos degenerativos in situ; 

nanorobots para cirugías mínimamente invasivas; 

dispositivos e interfaces 3D para discapacitados visuales 

y auditivos e interfaces hombre-máquina como 

extensiones del sistema nervioso para controlar 

exoesqueletos o ambientes inteligentes. 

Todo lo mencionado anteriormente no es una utopía, y 

más aún algunos de ellos ya se están haciendo realidad 

como lo refleja el proyecto que se está desarrollando en 

la Universidad de Southern en California (EE.UU),  

donde pretenden potenciar la memoria con chips 

integrados. Este es un claro ejemplo de neuroprótesis 

que potencian alguna función cognitiva disminuida. 

 

7. Conclusiones  
En este artículo hemos presentado los retos en el campo, 

y las soluciones que se avizoran gracias a las NBIC. 

Definitivamente las tecnologías convergentes abrirán las 

puestas a los grandes avances científicos de este siglo, y 

uno de los campos que más se beneficiará de ellas en la 

neuroprotésica. Con neuroprótesis actuando a niveles 

del sistema nerviosos central, se podrán potenciar hasta 

funciones cognitivas, y por sobre todo luchar muchas de 

las causas de las discapacidades más comunes como las 

enfermedades neurodegenerativas, las discapacidades 

visuales y auditivas, y las motoras. El avance de las 

NBIC es inevitable ya que grandes potencias 

económicas mundiales las han priorizado en su plan de 

desarrollo científico-económico. 

 
Referencias 
[1] Prochazka A, Mushahwar VK, McCreery DB. Neural 

prostheses. J Physiol 2001, 533, pp. 99-109. 

[2] Agarwal S, Triolo RJ, Kobetic R, Miller M, Bieri C, 

Kukke S, Rohde L, Davis JA Jr. Long-term user 

perceptions of an implanted neuroprosthesis for exercise, 

standing, and transfers after spinal cord injury. J Rehabil 

Res Dev 2003, 40, pp. 241-252. 

[3] K.D. Wise, D.J. Anderson, J.F. Hetke, D.R. Kipke, K. 

Najafi. “Wireless Implantable Microsystems: High-

Density Electronic Interfaces to the Nervous System”. 

Proceedings of the IEEE, Vol: 92, Issue: 1, Jan. 2004, pp. 

76 – 97. 

[4] R.R. Harrison. “A Low-Power Integrated Circuit for 

Adaptive Detection of Action Potentials in Noisy Signals”. 

Proceedings of the 25th Annual International Conference 

of the IEEE EMBS, Volume: 4, 17-21 Sept. 2003. 

Pages:3325-3328. 

[5] Donaldson NN, Rushton DN, Perkins TA, Wood DE, 

Norton J, Krabbendam AJ. “Recruitment by motor nerve 

root stimulators: significance for implant design”. Med 

Eng Phys. 25(7), 527-537 (2003). 

[6] Weidner et al., “Spontaneous corticospinal axonal 

plasticity and functional recovery after adult central 

nervous system injury”, Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the USA, vol 98, no. 6, march 

2001. 

[7] Xu GY, Hughes MG, Ye Z, Hulsebosch CE, McAdoo DJ. 

Concentrations of glutamate released following spinal 

cord injury kill oligodendrocytes in the spinal cord. Exp 

Neurol 2004, 187, pp. 329-336. 

[8] Bao F, Liu D. Peroxynitrite generated in the rat spinal cord 

induces apoptotic cell death and activates caspase-3.. 

Neuroscience 2003, 116, pp. 59-70. 

[9] J. Duysens et al., “Neural control of Locomotion; part 1: 

The central pattern generator from cats to humans”, Gait 

and Posture, no 7, 1998. 

 

MO-48



 

Nuevos Interfaces de Cooperación Hombre-Máquina en 
Soluciones de Apoyo a la Discapacidad  

 
Ramón Ceres

1
, Eduardo Rocón

1
, José Luis Pons

1
, Leopoldo Calderón

1
, Arturo Corner

1
, Marina 

Villegas
2
 

 
1
Instituto de Automática Industrial-CSIC, Ctra Campo Real km 0,2, Arganda del Rey 28500 (Madrid) España 

Tno: +34918711900, Fax: +34918717050, ceres@iai.csic.es   
2
Instituto de Cerámica y Vidrio-CSIC, España 

 

 

Resumen 
El presente trabajo incide en el papel de los interfaces 

en general para la cooperación hombre-máquina, 

atendiendo con especial énfasis a vías alternativas 

aptasd para los sistemas de apoyo a la discapacidad. 

Estos interfaces, como elementos de interacción entre el 

hombre y el sistema, deben permitir establecer una 

simbiosis a modo de conjunción armónica de los dos 

agentes que intervienen dotados de inteligencia y de 

cierta autonomía para lograr un todo de mayor 

capacidad que las partes de forma aislada. 

En el trabajo se exponen ciertas consideraciones 

generales, los diferentes niveles o modos de 

cooperación H-M en función del grado de interacción, 

el modelo de actuación de un sistema artificial inspirado 

en el modelo biológico y las diferentes fases de 

procesamiento de un interfaz general. Finalmente se 

presentan  las diferentes acciones humanas de tipo 

biomecánico, bioeléctrico y bioquímico, a partir de las 

que se establecen los canales de cooperación apuntando 

los medios asociados de captación.  

Estos interfaces deberán permitir a personas con 

discapacidad y mayores  controlar dispositivos de apoyo 

y rehabilitación tales como sillas de ruedas, prótesis y 

ortesis inteligentes y entornos instrumentados 

interactivos. 

 

1. Introducción 
La finalidad de las máquinas siempre ha sido ayudar al 

hombre en la realización de sus actividades laborales, 

personales o sociales. En la actualidad sin embargo no 

se trata solamente de disminuir el esfuerzo físico de la 

persona aportando energía externa u otras prestaciones 

sino que se tiende a apoyarla en aspectos tales como 

mejora de la percepción del entorno de operación o en el 

control de dispositivos propios de la máquina o del 

mundo externo. Por otra parte, las máquinas o sistemas 

han evolucionado radicalmente en cuanto a su 

naturaleza y capacidad, pudiendo asistir al hombre en 

tareas de nivel superior y cada vez de mayor 

abstracción. 

El presente trabajo trata de esbozar la naturaleza y 

posibilidaddes de los interfaces avanzados en general y 

de modo particular a los dispositivos de interacción en 

las funciones de apoyo a personas con discapacidad y 

mayores. Estos elementos de puente entre el hombre y 

la máquina deben establecer lazos de diálogo del modo 

más natural y eficiente posible.  

La robótica móvil y de manipulación actual ha 

requerido el desarrollo de interfaces avanzados en el 

sentido indicado. Así mismo las Tecnologías de Apoyo 

han pasado de generar simples herramientas pasivas- a 

menudo muy útiles y fiables- de exploración (bastón de 

ciego) o de soporte (muleta) por ejemplo, a otras 

controladas por el hombre incluso con percepción y 

asistencia artificial sobre el entorno de operación 

(prótesis o sillas inteligentes). De esta manera, las tareas 

a desarrollar por estos sistemas, del mismo modo que en 

las tareas industriales robotizadas, han sido cada vez 

más complejas tanto en sí mismas como por realizarse 

en ambientes no estructurados requiriendo una más 

íntima simbiosis persona-sistema. En el mundo de la 

discapacidad estos condicionantes son aún mayores que 

en los entornos industriales por las limitaciones de las 

propias deficiencias personales y por operar en 

ambientes naturales propios del hombre (hogar, urbe, 

centro de trabajo). En estos casos el  interfaz debe 

permitir desarrollar las posibilidades propias de la 

máquina al servicio de la persona de un modo flexible y 

seguro, restableciendo en la medida de lo posible las 

funciones de manipulación, movilidad y comunicación 

social y de acceso al conocimiento.  

 

2. Estrategias y Niveles de la Cooperación 
H-M 

El objetivo de esta cooperación es por una parte asistir 

la persona al funcionamiento del sistema especialmente 

durante la ejecución de tareas no automáticas y que 

presentan un grado de incertidumbre en sí mismas o en 

el entorno en el que desarrollan. Al mismo tiempo se 

trata también de simplificar y economizar recursos en la 

implementación de soluciones tecnológicas para realizar 

actividades complejas. 

En el mundo productivo una cooperación flexible y 

armónica entre la máquina o el  robot y el operador debe 

generar una mayor eficiencia en las tareas y al mismo 

tiempo, debe evitar situaciones inciertas (función no 

cubierta), conflictivas (diálogos y órdenes ambiguas de 
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bajo nivel) y de inseguridad (impactos, mal 

funcionamiento, averías). En estos entronos podemos 

distinguir en general los siguientes modos de 
cooperación: 

• Modos preordenados. En este nivel el sistema 

es basicamente autónomo ejecutando las tareas 

de forma automática mediante programación y 

siendo las decisiones tomadas por sí mismo 

con la ayuda de información externa 

procedente de otros elementos o de sus propios 

sensores. Dentro de este modo se distinguen: 

o Monitorización o vigilancia. En este 

modo la persona solo actúa sobre el 

sistema autónomo  eventualemente 

ante una situación imprevista o de 

bloqueo.  

o Supervisión. El operador humano 

debe corregir el funcionamiento 

cambiando si es preciso las tareas o 

los parámetros de control. 

• Modos interactivos. En este nivel la persona 

opera con un papel activo requiriendo su 

intervención en todo el proceso de ejecución al 

asumir parte de las funciones de percepción, 

decisión o control. 

o Codecisión. En esta forma el hombre 

se limita a evaluar estados y tomar 

decisiones, normalmente las de nivel 

superior, sobre la mejor manera de 

llevar a cabo una acción 

transmitiéndolas a la máquina. 

o Coordinación. Esta solución se adopta 

cuando existe una imbricación 

estrecha entre la persona y la máquina 

sin asignación absoluta de papeles y 

compartiendo ambas las funciones 

críticas a realizar no solo de 

decisiones sino de evaluación y 

ejecución.     

Las actividades humanas diarias tales como las de 

cuidado personal, desplazamiento o de relación 

conllevan tareas de manipulación, comunicación, 

cognición y otras que pueden parecer conceptualmente 

sencillas; sin embargo, a diferencia de las que se 

desarrollan en entornos industriales, presentan un 

universo de operación practicamente ilimitado tanto por 

las modalidades como por la falta de estructuración de 

los ambientes. Este es, a nuestro juicio, uno de los 

principales frenos del desarrollo de soluciones 

tecnológicas de asistencia a la discapadidad. A esta 

particularidad hay que añadir las deficiencias 

funcionales de las personas con discapacidad, que 

presentan peculiaridades muy personales en naturaleza y 

en grado. Ambas consideraciones justifican la necesidad 

de adoptar soluciones especiales de colaboración entre 

la  persona y el sistema. Un robot móvil debe se lo más 

automático posible para resolver de forma eficiente el  

transporte de piezas en una fábrica, tomando decisiones 

sobre unos conjuntos de destinos, de trayectorias y de 

estados de  carga. En general es suficiente realizar 

acciones de monitorización de modo muy esporádico. 

Por contraposición, una silla de ruedas con conducción  

asistida deberá ser capaz de operar en ambientes 

domésticos, urbanos, laborales muy diversos 

respondiendo no a criterios formales previamente 

implementados sino a motivaciones personales en las 

que se incluyen estados de ánimo y sentimientos. Se 

requieren en estos casos soluciones interactivas en las 

que la persona y la máquina se apoyen mutuamente, 

supliendo las eventuales carencias de percepción, 

evaluación o de reacción física que una y otra puedan 

presentar.     
 

3. Modelo General y Fases del Proceso de 
Interacción 

El interfaz, por lo dicho anteriormente, constituye en sí 

el elemento puente de entendimiento y relación física 

bidereccional entre la persona y la máquina. Debe por 

tanto captar, interpretar y servir de vehículo de los 

“lenguajes” y en general las manifestaciones de ambos 

agentes. Así, la máquina interpretará órdenes que 

pueden ser muy elementales (orden binaria de un 

pulsador accionado con el dedo) o complejas (cambio 

de destino final en una silla de ruedas mediante un 

movimiento ocular). En sentido inverso la persona 

tendrá conocimiento del accionamiento de una válvula o 

de un motor mediante el encendido de una lámpara o 

sobre el grado de fuerza realizada en una prótesis de 

mano señales hápticas o acústicas. 

Para describir las relaciones entre los distintos 

elementos en la ejecución por ejemplo de una acción 

mecanica de agarre, podemos partir del la analogía de 

procesos mecatrónico y biológico de Valero-Cuevas. 

Partiendo de este modelo se presentan (figura 1) las 

distintas interacciones entre los elementos que definen 

el sistema.  

 

 
Fig. 1. Modelos de interacción. 

 

Así, en el modelo biológico, a partir de un deseo o 

intención, el sistema nervioso central (SNC), con ayuda 

sensorial, evalúa la escena y las condiciones de la 
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operación a realizar. Inmediatamente genera por un lado 

las especificaciones de la tarea a realizar (cierre), con 

sus múltiples variantes (fuerza, ángulo, tipo de 

agarre…) y en paralelo activa los músculos de la mano 

correspondientes mediante  impulsos a través del 

sistema nervioso periférico. El resultado será una acción 

mecánica sobre el entorno o el objeto a agarrar. En  

simil electromecánico de una pinza o de una prótesis de 

miembro superior, con percepción artificial o natural 

respectivamente, el controlador haría la función del 

SNC, generando igualmente unas especificaciones de 

tarea  de cierre y las señales eléctricas para actuar sobre 

los motores de las articulaciones de la pinza o prótesis. 

La implementación de un sistema artificial de ejecución 

híbrida de tareas requiere por tanto dos agentes, persona 

y máquina, y el interfaz (figura 2). 

 

 
Fig. 2. Fases del proceso de interacción. 

 

La forma de interactuar ambos agentes será a partir de 

unas bioacciones generadas por la propia persona y que 

son captadas e identificadas en el interfaz para 

convertirlas en órdenes a la máquina o sistema. Este se 

comunicará a su vez con el operador humano, utilizando 

este sus propios canales sensoriales. Así, de una forma 

general podemos distinguir las siguientes etapas de un 

proceso de cooperación H-M: 
-Captación. Se trata de una primera fase por la que el 

sistema interfaz recoge la información inherente a las 

bioacciones generadas por el humano que consisten en 

un conjunto de expresiones mecánicas (posturas, gestos, 

movimientos, presiones) o de otro tipo, que han sido 

previamente establecidas y que corresponden a los 

distintos comandos absolutos o incrementales de la 

máquina. Los elementos físicos de captación o sensores 

serán cámaras, goniómetros, etc y estarán de acuerdo 

con la naturaleza de la acción a reconocer. 

-Pretratamiento. En esta fase se realiza la conformación 

y depuración de la información adquirida en la etapa 

anterior, realizando ajustes de niveles de sensibilidad 

(cero y ganancia), filtrado, y otras operaciones básicas 

(compensaciones térmicas, segmentación, detección de 

bordes…) para seleccionar la información relevante en 

función del tipo de sensor utilizado.   

-Extracción de características. En este punto se 

obtienen los parámetros específicos y relevantes de la 

información adquirida. Estos se refieren a formas, 

tamaños, posiciones, fuerzas, etc definiendo el vector de 

estado del conjunto de soluciones. 

-Interpretación. En esta etapa central, a partir de las 

características antes obtenidas, se debe realizar el 

reconocimiento o la correspondencia de los estados 

captados con el conjunto de bioacciones definidas. En 

esta operación se deberá tomar como referencias tanto la 

definición de las bioacciones como las tareas que 

definen y las condiciones de entorno. Así mismo en este 

bloque se efectuarán eventualmente las operaciones de 

calibración, aprendizaje y entrenamiento ajustando el 

sistema a las caracerísticas biométricas de la persona y 

del entorno. 

-Generación de órdenes. En este nivel se elaborarán las 

órdenes  correspondientes a la tarea especificada por la 

expresión humana identificada en el paso anterior. Estas 

órdenes, caracterizadas en rango, secuencia y tiempo 

mediante un plan asociado, serán convertidas en señales 

(normalmente eléctricas) para  ser aplicadas a los 

actuadores de la máquina. 

En el sentido opuesto, la persona tendrá conocimiento 

del comportamiento del sistema mediante sus propios 

sentidos, incluyendo las   sensaciones cinestésicas en 

todo el organismo.   

  

4. Canales de Cooperación: Manifestaciones 
Corporales y Medios de Captación 

La base y uno de los elementos clave de los interfaces 

avanzados lo constituye la utilización de canales 

diversos de manifestación humana y las técnicas de 

captación asociadas. En el mundo de la discapacidad 

este punto es aún más crítico en la medida en que se 

deben buscar canales naturales de expresión alternativos 

o potenciados.  

En este sentido, en la tabla adjunta se indican los 

diferentes aspectos que definen las manifestaciones 

humanas o bioacciones, tanto en su naturaleza como en 

el tipo de acción externa generada en origen, los 

elementos orgánicos generadores y la fuente de 

información que constituye. Así mismo, se indican 

igualmente algunos de los medios artificiales de 

captación adecuados para los distintos canales. 

En cuanto al orden de complejidad y capacidad de 

comunicación, en los estadios de menor complejidad las 

órdenes sobre la máquina se elaboran  mediante 

dispositivos de generación de información simbólica  
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NATURALEZA 

 

ACCIÓN-ORIGEN 
ELEMENTO 

ORGÁNICO 
FUENTE 

INFORMACIÓN 
 
CAPTACIÓN 

 

 

 

Biomecánica 

 

 

Movimientos,  

lineales-angulares 

y desviaciones 

Osteoarticulares 

Miembros 

Inferio-superiores 

 

 

Cabeza 

 

 

Ojos y rasgos 

faciales 

 

 

Tronco 

Desplazamiento 

-presión de 

dispositivos 

 

 

Posturas 

y gestos  

Pulsad/teclado-

joystick-bola- 

ratón-pedal… 

 

Sensores 

biomecánicos 

 

Cámara + 

marcadores 

 

Guante 

antropomet 

Biomecánica Voz Órgano fonador Lenguaje oral Micrófono 

 

Biomecánica 

Movimientos de 

aspiración-

expulsión aire 

Cavidad 

respiratoria 

Presión/ 

Depresión aire 

 

Sensor presión 

 

 

Bioeléctrica 

Contracción-

Distensión 

 

 

Actividad cerebral 

Elementos  

Neuromusculares 

 

 

SNC 

EMG 

 

 

 

EEG 

Electrodos  

(superficie/sub

cutáneos) 

 

Casco 

multielectr. 

Bioquímica Actividad 

Cerebral 

SNC Mapas de 

actividad 

Neuroimagen 

(BCI) 

Tabla 1. Expresiones de interacción Hombre-Máquina. 

 
elementales, tales como pulsadores binarios, joysticks 

y ratones de acción proporcional y otros. A 

continuación se encontrarían interfaces simples de 

mayor soporte de información como son los teclados 

de introducción de texto y los de tipo gráfico con 

símbolos y representaciones conceptuales por vía 

interactiva con extensión a la realidad virtual. Por otra 

parte tendríamos los interfaces naturales que utilizan el 

lenguaje oral, con tendencia también al uso de 

expresiones naturales o convenidas, ya sean faciales o 

corporales. En estos casos se trata de captar, interpretar 

y explotar no solo gestos y posturas de cara, cabeza, 

tronco y extremidades sino también las evoluciones e 

incluso, de una forma anticipada, las intenciones 

mediante la determinación de fuerzas en las 

articulaciones responsables de la generación de dichos 

movimientos. En estos casos se usan sistemas 

biomecánicos de captación con sensores de posición de 

articulaciones (goniómetros), de velocidad (giróscopos) 

o de aceleración (acelerómetros) para representar de 

forma estática y dinámica determinadas estructuras 

corporales. De forma complementaria se utilizan 

señales electromiográficas EMG para analizar la 

actividad muscular asociada a movimientos o 

interacciones. Así mismo, el análisis de posturas y 

movimientos se realiza con cámaras visibles o IR, con 

o sin marcadores y eventualmente sistemas de 

seguimiento de ultrasonidos. 

En el sentido inverso, esto es, de la máquina al hombre, 

los canales de comunicación aprovechan los propios 

sentidos humanos, incluyendo las   sensaciones 

cinestésicas en todo el organismo. Así a las pantallas 

visuales en todas sus variantes (representaciones 

simbólicas, barridos de selección…) se unen los 

recursos multimedia no solo con efectos acústicos sino 

también de tipo tactil (línea  ratón braille, sistemas 

sustitutivos de la vissión) y hápticos en general con 

interacción de fuerzas y momentos.    

En el aspecto de complejidad, una orden puede ser 

elemental (activar un conmutador) o compleja como 

puede ser un agarre de una pinza con los movimientos 

de flexo-extensión de los dedos y de prono-supinación 

de muñeca. La ejecución de esta orden debe generar un 

plan consistente en una serie de órdenes simples como 

serían en este caso las responsables del movimiento de 

cada articulación o grado de libertad.  

A la vista de la tabla anterior, son muchas las formas 

de expresión humana para codificar una orden de uno u 

otro tipo. Se trata de aprovechar todas capacidades 

humanas de expresión que admitan una serie de estados 

reconocibles por algún medio físico. Así, en la figura 3, 

como ejemplos, se presentan dos de los modos posibles 

de expresión, uno por gestos de las manos que son 

captados por una cámara y otro por movimientos de 

flexo-extensión del codo, captados mediante la 

inserción de un goniómetro. 
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Fig. 3. Dos modos de captación de gestos. 

 

5. Conclusiones 
Dada la mayor complejidad y las prestaciones 

crecientes de los nuevos sistemas de apoyo a la 

discapacidad en los que actualemente se investiga, uno 

de los problemas es su control por parte de la persona. 

La conducción asistida de sillas de ruedas, el control de 

prótesis de mano o de ortesis de miembro inferior o la 

gestión de entornos domóticos instrumentados, entre 

otros paradigmas, requieren un alto grado de 

interacción de los dispositivos con la persona como 

consecuencia de la ejecución de tareas de alto nivel 

para las que no basta con órdenes simples. Las 

disfunciones personales limitan a menudo esta 

cooperación  siendo necesario recurrir a medios de 

expresión alternativos y adecuados a cada caso con los 

que puedan restablecerse los canales de 

intercomunicación. En esta orientación, se trata de usar 

las posturas, gestos y acciones físicas o mentales como 

conjuntos de acciones codificadas para la definición de 

tareas complejas y generación de las correspondientes 

órdenes. 

Todo ello abre un gran campo de investigación que, 

aprovechando toda la riqueza de las expresiones 

humanas, debe servir para conseguir una mayor 

autonomía de numerosas personas dependientes que no 

han encontrado respuesta en los sistemas actuales. 
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Resumen 
El presente trabajo plantea el diseño de un sistema que 

sea capaz de brindar al usuario información del entorno, 

a partir de señales audibles, que sirva como ayuda al 

desplazamiento en un entorno controlado.  

Para tal fin se propone la localización de fuentes de 

sonido ubicadas estratégicamente mediante el empleo de 

redes neuronales.  La información brindada por las 

redes neuronales permite detectar la elevación y el 

azimut de la fuente sonora. Dicha información podría 

ser realimentada como control de navegación de un 

autómata (robot) o como parte del sistema de guía de 

una silla de ruedas motorizada, o bien para brindar 

información a personas con discapacidades visuales. 

Para la evaluación del algoritmo se trabajó con señales 

digitalizadas obtenidas a partir de una base de datos 

experimental recopilada por el CIPIC. 

Los resultados obtenidos en esta primera etapa son muy 

satisfactorios, presentando una mayor precisión en la 

localización de la coordenada de azimut. 

 

1. Introducción 
Cuando existe una pérdida o disminución de 

capacidades sensoriales se utilizan métodos y 

dispositivos que sustituyen o aumentan un sentido. La 

sustitución sensorial es el uso de un sentido humano 

para recibir estímulos que normalmente son recibidos 

por otro. La información obtenida habitualmente por el 

sistema visual debe ser reemplazada por un sistema 

sensor que adquiere datos y excita un conjunto de 

actuadores que activa otro de los sentidos. Usualmente 

se utiliza el tacto o la audición como sentidos 

sustitutivos de la vista [1]. 

El presente trabajo está enmarcado dentro de un 

proyecto de investigación que pretende realizar aportes 

en el área de la Tecnología de Rehabilitación, diseñando 

y desarrollando un sistema que sea capaz de brindar al 

usuario   información  del  entorno,  a  partir  de  señales  

audibles, que sirva como ayuda al desplazamiento en un 

entorno controlado. Para tal fin se propone la 

localización de fuentes de sonido ubicadas 

estratégicamente mediante el empleo de redes 

neuronales. La información brindada por las redes 

neuronales permitiría detectar la elevación y el azimut 

de la fuente sonora. Dicha información podría ser 

realimentada como control de navegación de un 

autómata (robot) o como parte del sistema de guía de 

una silla de ruedas motorizada, o bien para brindar 

información a personas con discapacidades visuales. 

Tanto el preprocesamiento de los datos como el diseño 

específico de la red neuronal y su posterior 

entrenamiento y evaluación fue realizado empleando 

Matlab®, en su versión 7.0. 

Para la evaluación del algoritmo se trabajó primero con 

señales digitalizadas provistas por una base de datos 

experimental recopilada por el Centro de Procesamiento 

de Imágenes y Computación Integrada de la 

Universidad de California (CIPIC, Center for Image 

Processing and Integrated Computing) [2], [3]. 

 

2. Materiales y Métodos 

A- Definición y obtención de los parámetros de 
entrenamiento 

La base de datos con que se contó para realizar el 

presente trabajo, dispone de mediciones de la Respuesta 

al Impulso Compensada Relacionada a la Cabeza 

(HRIR). Esta respuesta impulsiva es función de los 

azimut, la elevación y el tiempo. La HRIR es 

muestreada en el tiempo y espacio. Los valores de 

azimut, elevación y tiempo son especificados para 

índices discretos, en un arreglo tridimensional de 25 x 

50 x 200. Así los valores de HRIR están dados por 25 

azimut deferentes, 50 elevaciones diferentes y 200 

instantes de tiempo. 
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Fig. 1. Descripción del sistema de coordenadas empleado 

en las mediciones experimentales. 

Los ángulos de azimut θ y los ángulos de elevación φ, 

son medidos con respecto a un sistema de coordenadas 

polares interaural en el centro de la cabeza (Fig. 1). 

El azimut es el ángulo que forma un vector que 

representa la fuente de sonido con el plano medio 

vertical, variando de –90º a  +90º. La elevación es el 

ángulo formado por el plano horizontal con la 

proyección de la fuente de sonido en el plano medio 

vertical, variando de –90º a +270º. 

Los valores de azimut no se encuentran muestreados 

uniformemente porque están más densamente 

espaciados próximos al plano medio vertical. Los 

ángulos de azimut son los siguientes: -80, –65, –55,      

–45:5:45, 55, 65, 80. La elevación y el tiempo si se 

encuentran muestreados uniformemente. 

Considerando como posible aplicación el de soporte de 

navegación se limitó el conjunto de datos al plano 

frontal limitado por: 

• azimut entre -45º y 45º, y 

• elevación entre -45º y 45º. 

Junto con la  base de datos existe una aplicación en 

Matlab® que permite inspeccionar y listar las funciones 

de transferencia relacionada a la cabeza (HRTF). Esta 

aplicación cuenta con una interfase gráfica (Fig. 2) que 

muestra simultáneamente: 

- una imagen con la respuesta impulso del oído 

izquierdo y derecho, 

- una imagen con la respuesta en frecuencia del oído 

izquierdo y derecho, 

- gráficos con la respuesta impulso para el oído 

izquierdo y derecho, 

- gráficos con la respuesta en frecuencia para el oído 

izquierdo y derecho, y 

- la diferencia de tiempo interaural versus la 

elevación. 

Mediante esta interfase se pueden variar los distintos 

parámetros y observar gráficamente estos cambios. Los 

parámetros que pueden variarse son: los sujetos, los 

azimut y las elevaciones. 

 
Fig. 2. Interfase gráfica de la Base de Datos del CIPIC. 

B- Preprocesamiento de las señales y obtención de los 
parámetros de la Red Neuronal 

Trabajando con las HRIR provistas en la base de datos 

antes mencionada, se generaron las señales de trabajo 

convolucionando las HRIR con una secuencia de 

longitud máxima, cuya sigla en inglés es MLS 

(Maximum Length Sequence). Este tipo de secuencias es 

básicamente una secuencia de pulsos pseudo-aleatoria. 

Empleando esta técnica es posible realizar mediciones 

cuasi-anecóicas sin la necesidad de contar con una 

cámara anecóica, es decir un cuarto libre de ecos y 

reverberaciones. La respuesta al impulso puede filtrarse 

fácilmente con técnicas de ventana, con el objeto de 

analizar la señal y rechazar las reflexiones provenientes 

de las paredes de la habitación. 

La secuencia MLS de orden N es periódica con un 

período igual a (2
N
-1). En el presente trabajo se empleó 

una secuencia de orden N=14. Se eligió este valor 

analizando otros trabajos relacionados a la temática 

abordada [4]. Secuencias de orden menor no permiten 

realizar detecciones de posición con mucha precisión, y 

secuencias de mayor orden no mejoran 

significativamente la precisión de la detección de 

posición y por otra parte elevan el tiempo de cálculo. 

Las señales obtenidas (canal derecho y canal izquierdo) 

son filtradas en frecuencia por un banco de diez (10) 

filtros de respuesta impulsiva finita (FIR: Finite Impulse 

Response) puestos en cascada. Cada uno de estos filtros 

FIR es de orden 100, y se diseñaron empleando la 

ventana de Hamming. De esta manera, la señal de cada 

canal es separada en diez bandas de frecuencia 

estrechas. Las bandas de frecuencia empleadas fueron: 

• Filtro Nº 01: pasa bajo, FC =1.4kHz 

• Filtro Nº 02: pasa banda, FC1 =1.5kHz, FC2 =3.0kHz 

• Filtro Nº 03: pasa banda, FC1 =3.2kHz, FC2 =4.6kHz 

• Filtro Nº 04: pasa banda, FC1 =4.8kHz, FC2 =6.2kHz 

• Filtro Nº 05: pasa banda, FC1 =6.4kHz, FC2 =8.0kHz 

• Filtro Nº 06: pasa banda, FC1 =8.2kHz, FC2 =10.0kHz 

• Filtro Nº 07: pasa banda, FC1 =10.2kHz, FC2 =12.0kHz 

• Filtro Nº 08: pasa banda, FC1 =12.2kHz, FC2 =14.0kHz 

• Filtro Nº 09: pasa banda, FC1 =14.2kHz, FC2 =17.0kHz 

• Filtro Nº 10: pasa banda, FC1 =17.2kHz, FC2 =20.0kHz 

A su vez cada banda es separada en canales de tiempo e 

intensidad. Para cada canal se computa la diferencia de 
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tiempo interaural (ITD: interaural time difference) y la 

diferencia de intensidad interaural (IID: interaural 

intensity difference). Estas señales son las entradas de 

un par de redes neuronales de tres etapas, cuyas capas 

de salida son una estimación del azimut y la elevación 

de la fuente de sonido generadora respectivamente. 

La ITD se obtiene por medio del cálculo de retardo 

empleando el método de correlación cruzada 

generalizada con transformación de fase como función 

de peso (GCC-PHAT). Esta herramienta matemática 

(GCC) permite obtener el pico de máxima correlación 

en un ambiente crítico (ruidoso), y en especial la 

función de peso PHAT presenta un excelente 

desempeño en ambientes ruidosos y reverberantes [5]. 

Los valores de IAD se calcularon por medio de la 

diferencia de niveles de las señales. 

C- Descripción de la Red Neuronal propuesta 
La  Red propuesta para realizar la detección de las 

fuentes de sonido presenta una configuración en cascada 

jerárquica formada por dos redes del tipo perceptrón 

multicapa. Cada red posee veinte (20) entradas, dos 

capas ocultas de diez (10) neuronas cada una, y una 

capa de salida con una única neurona. Entre la primera y 

segunda capa se empleo una función del tipo sigmoidea 

logarítmica como función de activación (comando 

logsig en Matlab®). Entre la segunda y tercera capa se 

empleo una función de activación lineal (comando 

purelin en Matlab®). 

Las redes fueron entrenadas empleando el algoritmo de 

retropropagación, usando  entrenamiento en línea. Para 

el entrenamiento de las redes se fijo una velocidad de 

aprendizaje µ = 0.01. Este valor se eligió luego de 

realizar varios ensayos con diferentes valores de µ y se 

optó finalmente por el valor que optimizó la relación de 

compromiso entre la velocidad de entrenamiento y una 

buena disminución del error de entrenamiento.  

Para el entrenamiento se trabajo con las señales 

correspondientes a un sujeto específico, elegido al azar. 

Del conjunto de patrones de entrada se escogieron en 

forma aleatoria los patrones de entrenamiento, pudiendo 

repetirse la presentación de alguno de ellos, hasta 

alcanzar el valor de MSE deseado. El número de 

iteraciones necesarias para alcanzar un error cuadrático 

medio de entrenamiento (MSE) inferior a 0.1 fue de 

1000. Para mayor número de iteraciones se observó un 

aumento del MSE, pero manteniéndose siempre por 

debajo de 0.2 (Fig. 3) 

 
Fig. 3. Error cuadrático medio de entrenamiento en función 

del número de iteraciones de entrenamiento de la red neuronal. 

La primera red fue entrenada con la totalidad de los 

pares ITD-IAD como parámetros de entrada, y los 

valores de azimut deseados como valores de 

comparación de la salida. Luego para cada valor de 

azimut se realizó el entrenamiento de la segunda red, 

empleando ahora sólo los valores ITD-IAD asociados a 

ese azimut, y tomando los valores de elevación 

deseados como valores de comparación de la salida. De 

esta manera se obtuvo, para un sujeto específico, un 

único conjunto de matrices de peso para la primera red 

(clasificación en azimut), y un conjunto de matrices de 

peso para cada valor de azimut (clasificación en 

elevación) para la segunda red (17 conjuntos en total). 

Como la salida de la primera red fija el valor de azimut, 

la clasificación que realiza la segunda red se limita a las 

elevaciones asociadas a ese valor específico de azimut, 

optimizando el tiempo de clasificación y obteniendo una 

mayor precisión en la misma. 

La duración promedio de los entrenamientos fue de 

unos 150 segundos (2.5 minutos) para la primera red, y 

de unos 60 segundos (1 minuto) para la segunda red, 

empleando una computadora tipo PC con un 

microprocesador AMD 2.4 y 200 MB de RAM.  

Luego de concluido el entrenamiento, se le presentó a la 

red el conjunto completo de patrones de entrada y se 

evaluó la capacidad de generalización de la red, 

comparando su salida con los valores deseados. El 

tiempo insumido por las dos redes en conjunto para 

realizar la estimación de un punto determinado (par 

azimut – elevación) fue de 30 segundos en promedio. 

El ciclo entrenamiento – evaluación fue realizado para 

todos los sujetos disponibles en la base de datos. 
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3. Resultados Obtenidos 
Para presentar el desempeño de las redes neuronales 

(RNs) propuestas se muestra a continuación los 

resultados obtenidos para un sujeto específico. 

 
Fig. 4. Comparación de la salida de la RN (rojo) con los 

valores deseados (azul). Para cada valor de azimut (ordenada) 

se observan los 17 valores de elevación (abscisa). 

En la Fig. 4 se muestra la salida de las RNs al 

presentársele la totalidad de los patrones de la base de 

datos. Se observa que para cada valor de azimut se 

pueden clasificar 17 diferentes valores de elevación. 

Para valores de azimut cercanos a 0º, los valores de 

elevación estimados por las RNs (puntos rojos) se 

ajustan mejor a la curva de valores deseados (en azul). 

Este ajuste se pierde a medida que el ángulo de azimut 

crece, tanto para valores positivos como negativos. 

En la Fig. 5 se presenta en el plano algunos pares 

elevación-azimut deseados (círculos) y sus 

correspondientes estimaciones por parte de las RNs 

(cruces). Como puede apreciarse por simple inspección 

la clasificación realizada es muy buena, siendo mayor la 

precisión en torno al origen de coordenadas (az.=0º, 

el.=0º).  

En las Figs. 6 y 7 se muestran las curvas de error de 

clasificación para azimut y elevación respectivamente. 

En el caso de la clasificación en azimut se obtuvo un 

error medio absoluto de 2.7º con una desviación de 3.3º. 

Para el caso de la clasificación en elevación el error 

medio absoluto obtenido fue de 3.6º con una desviación 

de 4.7º.  

 
Fig. 5. Distribución en el plano de posiciones deseadas (�) 

y estimadas (�). 

 

 
Fig. 6. Variación del error de clasificación en azimut para 

diferentes patrones, para un sujeto específico. 

 
Fig. 7. Variación del error de clasificación en elevación para 

diferentes patrones, para un sujeto específico. 

 

 
Fig. 8. Estimación de la elevación para azimut = 0º. 

En las Fig. 8, 9 y 10 se observa la estimación en 

elevación para tres valores de azimut: 0º, -45º y 45º, 

respectivamente. En los tres casos se observa que para 

valores de elevación cercanos a 0º, la estimación 

realizada por la red (curva en azul) se aproxima mejor a 

los valores deseados (curva en negro). Esto se acentúa 

más cuando el valor de azimut es de 0º. 
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Fig. 9. Estimación de la elevación para azimut = -45º. 

 
Fig. 10. Estimación de la elevación para azimut = 45º. 

Para analizar el desempeño de las RNs en cuanto a la 

estimación de posición en el plano horizontal, se 

graficaron todas las posibles posiciones espaciales con 

ángulo de elevación = 0º.  

En la Fig. 11 se aprecian los valores estimados por las 

RNs en función de los valores deseados. En la misma se 

observa que si bien las elevaciones no fueron siempre 

estimadas correctamente, en cuanto al azimut el error 

obtenido fue muy pequeño. Esto último se manifiesta 

aún más al presentar los valores de azimut deseados en 

función de los valores de azimut estimados, para 

elevación nula (Fig. 12). Se ve claramente que para 

todos los valores existe una muy buena estimación. El 

error absoluto medio para este caso es de 1.5º, 

existiendo un error absoluto máximo de 3.2º. 
 

4. Conclusiones 
En el presente trabajo se propone una configuración 

jerárquica de redes neuronales para realizar la 

estimación espacial de fuentes de sonido a partir de 

parámetros obtenidos de señales digitalizadas 

provenientes de una base de datos normalizada. 

La red en su conjunto presenta un mejor desempeño 

general para la clasificación en azimut (plano 

horizontal) en comparación con el desempeño obtenido 

para la estimación de la elevación. 

 

Fig. 11. Clasificación en Azimut para Elevación = 0º. 

 

Fig. 12. Azimut Estimado vs. Azimut Deseado, para 

Elevación nula. 

Sin embargo se observa que en un entorno cercano al 

origen de coordenadas (azimut = 0º, elevación = 0º), la 

estimación espacial es satisfactoria tanto en azimut 

como en elevación, obteniéndose errores cercanos a 1º 

en ambos casos. Por otra parte para elevación = 0º, la 

estimación realizada en azimut es muy buena 

presentando un error medio absoluto de sólo 1.5º, con 

un error máximo absoluto de 3.2º. 

Como el objetivo final de esta estimación espacial de las 

fuentes de sonido generadoras es emplear dicha 

información como soporte de guía para desplazamiento, 

el hecho de tener menor precisión en las posiciones 

alejadas del origen no menoscaba la aplicabilidad del 

sistema. Lo importante es obtener una buena precisión 

en la dirección de desplazamiento, cosa que sucede en 

este caso. 

Restaría evaluar el comportamiento del sistema con 

señales reales medidas con un par de micrófonos para 

poder realizar los ajustes necesarios en vista de la 

implementación futura del sistema completo de 

adquisición – procesamiento – control de 

desplazamiento. 
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1. Introdução 
O aparelho locomotor humano tem como atuador 

natural os músculos, que são usados para promover 

movimentos coordenados nas articulações dos 

membros. Diversos tipos de atuadores artificiais já 

foram desenvolvidos na tentativa de reproduzir o 

comportamento do aparelho atuador natural, como 

solenóides, motores elétricos, músculos pneumáticos e 

ligas com memória de forma [1-3]. 

As ligas com memória de forma (Shape Memory Alloys 

- SMAs), em particular a de níquel titânio, têm sido 

usadas em articulações como atuadores artificiais 

quando há limitações de espaço ou necessidade de 

diminuir peso e volume, reduzindo a quantidade de 

acoplamentos e transmissões mecânicas, conseqüência 

do arranjo dos atuadores [3-7]. Essa liga tem a 

capacidade de se deformar ao ser aplicado um estímulo 

térmico, em torno de 8% do seu comprimento, 

recuperando sua forma anterior ao cessar esse estímulo, 

sem apresentar deformações plásticas [3-10]. 
As aplicações, de sistemas articulados, envolvendo 

SMAs tratam principalmente de micro-atuadores dos 

membros superiores humanos como mãos e dedos [10-

14] e, de modo geral, não tratam da aplicabilidade em 

atuadores de maior porte, como, por exemplo, nas 

articulações dos membros inferiores ou em aparelhos de 

reeducação motora destes, onde os esforços são mais 

elevados. 

Na biomedicina, o SMA é aplicado na substituição de 

músculos naturais e próteses por causa de propriedades 

do material como, principalmente, o baixo nível de 

toxicidade e a bio-compatibilidade [4,10,11]. 

Este artigo trata do desenvolvimento de uma plataforma 

de testes para mecanismos atuadores onde o controle da 

movimentação de articulações é baseado em SMA e 

controlado por um processador digital de sinais.  

O modelo do sistema articulado utilizado nos testes foi 

projetado para ser empregado em aplicações biomédicas 

externas ao organismo, tais como a equipamentos de 

reeducação motora e aparelhos fisioterápicos ou em 

alguns mecanismos de substituição do membro natural 

humano como as próteses e órteses. 

2. Sistema Articulado 
O sistema mecânico articulado (plataforma de testes) 

que foi desenvolvido para avaliar o comportamento do 

movimento da articulação com o atuador de material de 

SMA é ilustrado na Figura 1. É utilizado um atuador 

artificial de SMA em forma de fio, após passar por um 

tratamento térmico e treinamento, de composição 

química de TiNi (liga tipo M), de 73 cm de 

comprimento e 0,29 mm de diâmetro, do fornecedor 

alemão Memory-Metalle GmbH. 

 
Figura 1: Vista isométrica do sistema mecânico articulado. 

 

Devido à sua composição atômica de níquel e titânio, a 

liga metálica utilizada possui o efeito de memória de 

forma (EMF) e responde a um estímulo térmico, ou 

seja, tem a capacidade de mudar sua forma ao ser 

aplicado esse estímulo servindo como atuador artificial 

[3-7]. 

Montando-se os atuadores de SMA de forma a 

conseguir um movimento de extensão e flexão de uma 

alavanca, simulando o fêmur, estando a alavanca 
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inicialmente na posição vertical, simula-se o movimento 

de marcha humana. 

A Fig. 1 apresenta duas vistas isométricas do sistema 

mecânico articulado. A Fig. 1(a) ilustra o sistema 

mecânico em posição completamente estendida e a 

Fig. 1(b) em posição completamente flexionada, 

referenciando seus componentes: base, coluna, 

articulação, alavanca e atuador artificial. O sistema 

mecânico articulado é posto em movimento pelo 

atuador artificial, quando se aplica tensão elétrica nos 

fios de NiTi, há circulação de corrente e o atuador se 

aquece por efeito Joule. Este aquecimento provoca uma 

deformação de contração e fazendo com que a posição 

angular da articulação se altere, resultando na 

movimentação desta; no aquecimento ocorre a 

contração do atuador, e no resfriamento, a relaxação do 

atuador.  

Existem dois tipos de dispositivos atuadores SMA 

descritos na literatura. Um é o atuador tipo alternado 

diferencial em que um atuador SMA é aquecido 

enquanto o outro é resfriado. O segundo é o atuador tipo 

alternado com mola, que consiste de um atuador SMA 

trabalhando contra uma mola. Neste, apenas o atuador 

SMA é aquecido e resfriado, o efeito da histerese 

merece bastante consideração no controle da posição da 

alavanca.  

No presente trabalho optou-se por uma configuraçãode 

tipo alternado e diferencial devido à sua maior 

controlabilidade e redução do efeito da histerese 

termomecânica dos fios de NiTi. O movimento angular 

é feito por meio de dois atuadores de TiNi contrapostos 

no sistema mecânico articulado fazendo com que haja 

um movimento alternado da alavanca, tal como 

ilustrado no diagrama apresentado na Figura 2. 

No desenvolvimento do sistema de alimentação dos 

atuadores utilizou-se duas fontes de tensão para permitir 

o acionamento independente dos atuadores de SMA. A 

precisão e a velocidade de resposta são conseguidos 

variando-se a intensidade da corrente que circula no 

atuador. Para diminuição no ciclo de acionamento 

(contração e relaxamento) devido a dependência do 

desempenho do atuador das condições de resfriamento, 

usa-se uma circulação de ar forçada direcionada para os 

atuadores de TiNi, visando acelerar esse processo, como 

ilustrado na Figura 2. 

 

3. Sistema de Controle 
Para controlar o conjunto mecânico articulado foi 

elaborada uma interface eletrônica a qual utiliza a 

ferramenta de desenvolvimento TMS320LF2407A 

eZdsp Starter Kit (DSK), com o Processador Digital de 

Sinais (DSP) da família TMS320C24x, de aritmética 

ponto fixo, da Texas Instruments Inc. A opção pela 

escolha desta placa de desenvolvimento está relacionada 

com os benefícios apresentados pelo DSP, tais como, a 

sua alta capacidade de processamento e facilidade de 

implementação de algoritmos de controle. 

A interface de controle foi desenvolvida no Laboratório 

de Instrumentação Elétrica e Controle (LIEC) da UFCG 

e é conectada a um computador que é responsável por 

gerenciar, efetuar coleta de dados da posição da 

alavanca, por meio de medições obtidas por um sensor 

(potenciômetro) acoplado ao eixo da articulação do 

sistema mecânico, calcular o algoritmo de compensação 

e perfil do movimento e produzir o sinal de controle a 

ser enviado ao conjunto mecânico articulado e a 

quantidade de corrente enviada aos atuadores de TiNi 

para pré posicionar a alavanca. 

Após o projeto e construção do sistema articulado foi 

feita a montagem dos atuadores SMA (em forma de 

fios) tanto na parte posterior como na anterior da 

coluna, como ilustrado na Figura 2, com uma tensão 

mecânica inicial residual no atuador responsável pela 

flexão e estando a alavanca inicialmente na posição 

vertical, sendo nessa posição o início da contagem da 

variação angular.  

 
Figura 2: Ilustração do movimento da alavanca. 

A controlabilidade da configuração alternada e 

diferencial foi avaliada em malha aberta aplicando-se 

degraus de tensão em cada um dos feixes de fios de 

NiTi (feixe de extensão e feixe de flexão). Os sinais 

utilizados nos testes experimentais são apresentados na 

Figura 3.  

Para reproduzir o movimento alternado é necessário que 

a alavanca esteja inicialmente na posição vertical, e 

aplica-se alternadamente a tensão elétrica controlada 

nos atuadores SMA, tanto para o que faz a alavanca 

inclinar na direção horizontal como para a vertical, 

resultando na curva do movimento angular da alavanca.  
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Figura 3: Formas de onda de tensão elétrica,  corrente elétrica 

e posição angular da alavanca em função do tempo. 

Gradativamente ajusta-se os tempos de contração e 

relaxamento do atuador SMA, chegando em um ciclo 

total de 24 s, com a ajuda da refrigeração forçada 

proporcionada pelso ventiladores. Repete-se diversas 

vezes e observa-se o comportamento da alavanca, 

medindo-se o tempo e o ângulo alcançado sem que o 

sistema seja realimentado. 

No sistema em malha aberta aplica-se tensão elétrica 

para promover a contração dos atuadores. As Figuras 4a 

e 4b ilustram o comportamento da variação angular 

obtida nestes testes. 

Verifica-se que após 1,2 s do acionamento do atuador de 

flexão a variável de saída alcançou o valor da 

referência, com um atraso de aproximadamente 0,2 s 

para o início do movimento, de aproximadamente 2 s 

para alcançar a posição vertical no acionamento do 

atuador de extensão. 

 

 
Figura 4a. Curva de ângulo x tempo quando o atuador 

de flexão está sendo contraído. 

 

 
Figura 4b: Curva de ângulo x tempo quando o atuador de 

extensão está sendo contraído. 

 

A análise estes resultados indica a necessidade de um 

controlador para acelerar a dinâmica do sistema. O 

sistema em malha fechada consiste no controle da 

corrente do atuador de extensão e flexão e do controle 

da posição da alavanca. O controle de corrente é 

utilizado para determinar a contração desejada nos 

feixes por meio da passagem de corrente, havendo a 

maior ou menor contração devido à variação de 

temperatura resultante, alcançando uma determinada 

posição da alavanca. 

A estratégia de controle é do tipo cascata e a saída 

gerada pelo controlador de posição é a referência do 

controlador de corrente, como ilustra-se no diagrama de 

blocos da Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico da posição angular em função do tempo 

obtido em malha fechada e ilustrado na Figura 6. 

Figura 5: Diagrama de blocos do sistema de controle em malha fechada. MO-63



 
Figura 6a. Curva de posição da alavanca x tempo com controle 

de ângulo do sistema de controle em malha fechada quando o 

atuador de flexão está sendo contraído. 

 
Figura 6b. Curva de posição da alavanca x tempo com 

controle de ângulo do sistema de controle em malha fechada 

quando o atuador de extensão está sendo contraído. 

Verifica-se que após 0,4 s do acionamento do atuador de 

flexão a variável de saída alcançou o valor da referência 

e o atraso de início de movimento foi praticamente 

eliminado. Além disto o sistema requer 0,8 s para 

alcançar a posição vertical no acionamento do atuador 

de extensão. 

Os testes realizados determinaram a possibilidade da do 

SMA ser utilizado como atuador artificial em 

articulações na substituição de membros humanos ou no 

mau funcionamento destes.  

 

4. Conclusão 
Os testes realizados com o objetivo de determinar a 

possibilidade da utilização de uma liga com memória de 

forma, para sistemas que podem ser incorporados em 

atuadores artificiais, demonstraram que o atuador SMA 

analisado pode ser efetivamente controlado com a 

estratégia de controle em cascata. Verificou-se que 

houve um melhoria na dinâmica de movimentação da 

alavanca do conjunto mecânico articulado em malha 

fechada. 

Os resultados obtidos ainda podem ser melhorados 

diminuindo interferências como atrito nas partes 

mecânicas, contatos elétricos mais eficientes, 

equipamentos dedicados e materiais mais leves. 

Quanto ao sistema de controle, pode-se utilizar 

estratégias mais sofisticadas no projeto dos 

controladores para obter melhores respostas de controle. 
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Resumen 
Después de muchos años realizando diversas 

investigaciones en el campo de las interfaces hombre-

máquina, el Departamento de Electrónica de la 

Universidad de Alcalá ha llevado a cabo diversos 

trabajos relacionados con el guiado autónomo de una 

silla de ruedas basados en interfaces hombre máquina 

tan diversas como la expulsión de aire, los movimientos 

de la cabeza, las señales electroculográficas o los 

comandos por voz. En el transcurso de estos proyectos 

se ha adquirido una larga experiencia en sistemas 

sensoriales (ultrasonidos, infrarrojos, marcas artificiales, 

etc.) que completan y ayudan el guiado de las sillas  

mediante las interfaces mencionadas. 

En este artículo se presentarán los avances más 

significativos realizados en el campo de las interfaces 

cerebro computadora para el guiado autónomo de una 

silla de ruedas. 

 

1. Introducción 
En los últimos años, han cobrado gran importancia los 

trabajos de investigación encaminados a la realización 

de interfaces hombre-máquina, especialmente diseñados 

para la ayuda a personas con discapacidad. Entre los 

dispositivos y tecnologías más comunes utilizados en 

este campo, se pueden enumerar los joysticks, ratones 

de ordenador, la comunicación mediante comandos o 

frases, el reconocimiento de ciertos tipos de 

movimientos generados por el usuario (generalmente 

cabeza o manos), la detección de movimientos de los 

ojos, mediante la captura y análisis de señales 

electrooculográficas (EOG), etc. Las características 

propias de cada uno de estos sistemas posibilitan su 

utilización por parte de determinados tipos de usuarios. 

Una de las posibilidades estudiada en los últimos años, 

es la utilización de las señales electroencefalográficas 

para la implementación de la comunicación entre una 

persona y una máquina. Como puede comprobarse en 

[1] y [2], actualmente los trabajos de investigación en 

esta área están dirigidos a encontrar los algoritmos de 

procesamiento y de clasificación de patrones de dichas 

señales que permitan la obtención de mejores 

resultados.  

En esta línea de investigación se pretende avanzar en la 

captación y clasificación de señales EEG, generadas 

voluntariamente por el usuario, para traducirlos a 

comandos muy sencillos y que puedan ser utilizados 

para el control de máquinas o sistemas que puedan 

facilitar la vida de personas con graves minusvalías. El 

objetivo sería establecer un canal de comunicación 

eficiente entre el hombre y la máquina mediante señales 

electroencefalográficas, en especial, mediante aquellas 

señales relacionadas con imágenes motoras, es decir, 

relacionadas con el intento y la preparación de 

movimientos, un proceso que, aunque normalmente es 

no consciente, se puede realizar de forma voluntaria 

bajo ciertas condiciones.  

 

 
Fig. 1. Aspecto general de una interfaz hombre-computadora. 

 

2. Paradigma Experimental y Captura de 
Señales 

2.1. Imaginación motora 
En primer lugar es necesario determinar cuál o cuáles 

serán las tareas mentales que se desean reconocer para 

establecer el canal de comunicación citado 

anteriormente entre la persona y el ordenador, es decir, 

qué tareas serán identificadas y traducidas a comandos 

específicos. En el caso de este estudio se ha elegido la 

imaginación de dos movimientos como tareas a 

discriminar. 

Basándose en algunos estudios que describen en detalle 

el proceso de imaginar un movimiento, [3], [4], [5] y 

[8], se puede decir que la imaginación motora es una 

parte del fenómeno relativo a la preparación de un 

movimiento. En otras palabras, imaginar un movimiento 

genera el mismo proceso mental e incluso físico, a 

excepción de que el movimiento queda bloqueado. 

Como se demuestra en los trabajos citados 

anteriormente, estas afirmaciones se comprueban 

observando diversos efectos físicos del hecho de estar 

imaginando un movimiento. En primer lugar durante el 

tiempo que se realiza la simulación, la excitabilidad de 

MO-65



la espina dorsal aumenta, aumentando los reflejos 

monosinápticos espinales, tal y como lo haría si 

realmente el movimiento se fuera a ejecutar. Además, la 

respiración y el pulso se aceleran de forma similar tanto 

cuando se está pensando en la acción como cuando se 

está realizando el ejercicio. Por último, incluso la 

duración de la acción real y su simulación son similares. 

Se puede concluir por tanto que la simulación mental de 

un movimiento puede ser una tarea mental claramente 

diferenciable del estado de reposo. De hecho, como se 

comprobará en algunos de los experimentos realizados, 

para identificar el estado mental en el que se encuentra 

el sujeto de estudio bastará con tomar aquellas señales 

obtenidas a partir de los electrodos colocados en las 

cercanías del área motora del cerebro (lóbulo frontal 

junto a la fisura central) 

En el caso del estudio que se describe en este artículo, 

se ha elegido como acción motora el movimiento que se 

realiza al mover una mano (bien la derecha o la 

izquierda) capturando las señales en los electrodos C3 y 

C4 del sistema de posicionamiento de electrodos 10-20 

de la Federación Internacional. Se han probado además 

otras acciones más complejas, como levantarse y 

dirigirse hacia una puerta, abrirla y salir al exterior, con 

peores resultados. 

 

2.2. Paradigma experimental 
Los datos utilizados para el estudio fueron grabados por 

el Departamento de Informática Médica del Instituto de 

Ingeniería Biomédica de la Universidad Tecnológica de 

Graz. Se grabaron 280 experimentos en los que el sujeto 

tenía que pensar en mover su mano izquierda o derecha, 

según una excitación mostrada en la pantalla de un 

ordenador. 

La duración de cada intento es de 9 segundos, 

mostrándose la excitación en el segundo 3 y con un 

período de feedback que abarcaba hasta el segundo 9. 
 

3. Extracción de Características 
Previa a la fase de clasificación de las señales 

registradas, es necesario extraer de dichas señales la 

información realmente relevante para la identificación 

de los estados mentales.  

Las señales registradas están constituidas por la 

superposición de multitud de potenciales individuales de 

las células nerviosas del cerebro, información relevante, 

sumados al ruido eléctrico del resto de generadores que 

existen en el cuerpo (ECG, EMG, artefactos, etc.) y el 

ruido generado por los propios instrumentos de medida. 

El EEG, además, en el caso de este estudio, se registra 

mediante la utilización de electrodos que captan la señal 

en la superficie externa del cuero cabelludo, y por tanto 

atenuada por éste. Las señales resultantes son 

extremadamente pequeñas, en torno a los 300mV, y 

complejas. Es indispensable, como consecuencia, una 

fase de tratamiento de la señal electroencefalográfica, 

que extraiga la información realmente relacionada con 

el estado mental del individuo.  

En el presente trabajo se han utilizado tres técnicas para 

este tratamiento:  

• Transformada de Fourier 

• Transformada wavelet 

• Análisis de componentes principales (PCA) 

 

3.1. Transformada de Fourier 
La transformada de Fourier es una de las primeras 

herramientas que se proponen inicialmente en el 

tratamiento de cualquier señal. Es ampliamente 

conocida su funcionalidad y permite en este caso 

realizar una primera aproximación a la caracterización 

de señales electroencefalográficas. 

 

3.2. Transformada Wavelet 
La transformada wavelet pertenece a una serie de 

técnicas de análisis de señal denominadas comúnmente 

análisis multiresolución. Con ello se significa que esta 

transformada es capaz de variar la resolución de los 

parámetros que analiza (escala, concepto relacionado 

con la frecuencia y tiempo) a lo largo del análisis. 

 

∫
∞

∞−

−
= dt

a

t
htxaWT )()(),( * τ

τ  

Ec. 1. Transformada wavelet 

 

Su principal característica es que permite conocer qué 

frecuencias componen una señal en cada instante con las 

siguientes resoluciones: 

• Para las altas frecuencias consigue una buena 

resolución en el tiempo que permita su exacta 

localización temporal, aún a cambio de perder 

resolución frecuencial. 

• Para las componentes de bajas frecuencias lo más 

relevante es conocer su frecuencia aún a costa de 

perder resolución temporal. 

La señal electroencefalográfica es de baja frecuencia e 

intrínsecamente no estacionaria. A ella se suman, como 

ya se ha explicado, ruidos, también llamados artefactos, 

que suelen ser señales de más altas frecuencias, o bien, 

señales patológicas como focos epilépticos. La gran 

ventaja del uso de la transformada wavelet reside en que 

es capaz de localizar con exactitud en el tiempo estas 

últimas componentes no deseadas, y permite conocer de 

forma precisa la frecuencia de las señales de baja 

frecuencias, que son las que mejor información aportan 

acerca del estado mental. 

Son muchas las familias o tipos de funciones wavelet 

disponibles, por lo que en este estudio se ha pretendido 

realizar una comparación entre todas estas familias, 

delimitando cuál de ellas permite realizar un análisis 

más adecuado del electroencefalograma. Concretamente 

se ha empleado la transformada wavelet discreta 

comparando las familias Haar, Daubechies, Coiflets, 

Symlets, Dmeyer, Biortogonal, Rbiortogonal y sus 

subfamilias correspondientes. 

Simultáneamente, se han contrastado los resultados 

obtenidos al elegir como vectores de la etapa siguiente 
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distintas combinaciones de aproximaciones y detalles de 

distintos niveles obtenidos a partir de esta transformada. 

 

3.3. Análisis de componentes independientes 
El análisis de componentes principales es una técnica 

estadística que permite sintetizar información 

reduciendo la dimensión de un conjunto de datos con 

una perdida mínima de información. Permite identificar 

patrones dentro de un conjunto de datos y reducir su 

dimensionalidad sin perder esas características que los 

definen (un análisis pormenorizado del algoritmo puede 

encontrarse en [7]). 

En resumen, el algoritmo postula que estos patrones que 

caracterizan un determinado conjunto de datos, están 

contenidos de alguna forma en los autovectores de su 

matriz de covarianza que corresponden con los 

autovalores de mayor magnitud. 

La elección de este conjunto de autovalores es el punto 

crítico del algoritmo y se discutirá en profundidad para 

esta aplicación en concreto. 

Una vez seleccionados estos vectores, se forma con 

ellos la que denotaremos por matriz característica o 

MC . Transformando los datos originales mediante la 

siguiente ecuación 2: 

 

origtransf DatosMCDatos ⋅=  

Ec. 2. Transformación PCA 

 

Se consigue una reducción considerable en la 

dimensionalidad de los datos sin perder las 

características comunes que los definen. Esto de 

demuestra realizando la operación inversa (ecuación3). 

 

orig

T

recup DatosMCDatos ⋅=  

Ec. 3. Transformación inversa 

 

Y comprobando que la distancia entre los datos 

originales y transformados, es mínima. Sin embargo, si 

se realiza esta misma operación con otro conjunto de 

datos que no tenga nada en común con aquél a partir del 

cual se han obtenido los autovectores, se observará que 

la distancia entre datos originales y recuperados es 

mucho mayor. 

 

3.4. Arquitecturas propuestas 
En este trabajo se han propuesto y probado dos 

arquitecturas distintas para la extracción de 

características: 

 

• Combinando las transformadas FFT y la wavelet, 

calculando la FFT de los coeficientes de 

aproximación de nivel 2 de la transformada wavelet 

rbio3.5 

• Aplicando PCA y tomando como matriz de 

características, los tres autovectores con el 4º, 5º y 

6º autovalor asociado de mayor magnitud. Esta 

selección se aparta de lo que supondría una 

aplicación estricta del algoritmo PCA, pero se 

comprueba experimentalmente que brinda 

resultados significativamente mejores. La 

componente de ruido, como ya se ha explicado 

previamente, es muy grande en los registros EEG y 

parece que es a esta componente a la que se 

corresponden esos autovectores con autovalor 

máximo. 

 

4. Clasificación 
Definido el experimento, recogidas las señales y 

preprocesadas convenientemente, el último paso es la 

implementación de un clasificador que pueda decidir a 

qué estado mental corresponde cada una de las señales.  

En este estudio, la clasificación se ha realizado: 

 

• Mediante una red neuronal Learning Vector 

Quantification (LVQ), descrita en [6], y [9] para el 

caso en el que se extrajeron las características 

mediante la combinación de FFT y wavelets con los 

mejores resultados obtenidos en estudios previos 

(véase [10]). 

• Con un clasificador ad-hoc basado en las distancias 

entre vectores de entrada originales y vectores 

recuperados cuando se ha utilizado PCA. 

 

4.1. Red LVQ 
La red está compuesta por tres capas. Una primera capa 

de entrada clásica, una capa competitiva que realiza una 

primera clasificación de los vectores de entrada en una 

serie de clases propias, y una capa de salida que ajusta 

esas clases a las clases buscadas en la aplicación.  

Los archivos obtenidos en la fase anterior de tratamiento 

de la señal se dividen en dos grupos para el 

entrenamiento de esta red y la posterior simulación.  

 

4.2. Clasificador basado en PCA 
Obtenida la matriz de características según lo descrito 

en los apartados anteriores, se procede a la clasificación 

transformando los datos de entrada y calculando la 

distancia respecto a los datos recuperados. Es posible, 

mediante el análisis de la densidad de probabilidad de 

las distancias obtenidas para los datos de entrenamiento, 

clasificar correctamente nuevos datos que se presenten a 

la red. 

En la figura 1 se observa como las distancias entre 

vectores transformados y recuperados es menor para los 

vectores de la misma clase que los que han originado la 

matriz de características, y mayor para el resto. 
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Fig. 2. Funciones densidad de probabilidad de las distancias 

entre vectores originales y recuperados 

 

5. Resultados 
Se muestran a continuación algunos de los resultados 

más relevantes obtenidos en los múltiples experimentos 

llevados a cabo. 

 

5.1. FFT, transformada wavelet y LVQ 
 

FFT+DWT 

Wavelet 
Correcto Dcha Izda 

rbio3.5 86.6 93.3 80.0 

db2 83.3 96.6 70.0 

db4 85.8 96.6 75.0 

bior3.3 82.5 96.6 68.3 

bior5.5 85.0 96.6 73.3 

sym2 83.3 96.6 70.0 
Tabla 1. Resultados obtenidos con distintas familias de 

wavelets clasificando con una RNA LVQ 

 

5.2. Aplicando PCA 
 

PCA Correcto Dcha Izda 

Autovectores y 

cálculo de las 

fdp de las 

distancias 

88.33 88.3 88.3 

Tabla 2. Resultados obtenidos aplicando PCA 

 

 

6. Conclusiones 
En el trabajo descrito en este artículo se ha realizado un 

estudio sobre la extracción de características de las 

señales electroencefalográficas con el objetivo de ser 

capaces de diferenciar dos tareas mentales.  

Los resultados obtenidos en los experimentos llevados a 

cabo destacan la utilidad de la combinación de las 

transformadas de Fourier y wavelet en este 

procesamiento de la señal EEG, así como del algoritmo 

de análisis de componentes independientes. 

Sobre esta base, se está probando es este momento una 

arquitectura novedosa que ampliando los experimentos 

aquí descritos permite una óptima combinación de los 

métodos propuestos para su funcionamiento en tiempo 

real.  
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo manipular o 

posicionamento de um protótipo de uma cadeira de 

rodas motorizado por meio de um sistema de 

Reconhecimento Automático de Voz (RAV). Técnicas 

de Processamento Digital de Sinais (DSP) e Redes 

Neurais Artificiais (RNA) são aqui implementadas para 

filtragem e reconhecimento dos Comandos de Voz 

(CVZ). Para a extração das características do CVZ 

foram utilizados coeficientes mel cepstrais. O protótipo 

desenvolvido é provido de quatro rodas, sendo duas 

dianteiras e duas traseiras, observando que cada roda 

traseira possui um motor de corrente contínua acoplado, 

com comandos independentes. Para controle da 

velocidade dos motores foi utilizada a técnica de 

Modulação por Largura de Pulso (PWM).  A tarefa de 

reconhecimento de padrões, pela RNA, e atuação, pelo 

protótipo, apresentaram uma resposta promissora com 

níveis de erros inferiores a 1,00%. 

 

1. Introdução 
Segundo dados do IBGE [1]., em 1991, 1,1% da 

população brasileira tinha algum tipo de deficiência. 

Desse percentual, 12,5% correspondem a pacientes 

hemiplegicos, 12,1% a pacientes paraplégicos, 2,8% a 

indivíduos tetraplégicos e 8,7% a pacientes com algum 

tipo de amputação.  

A locomoção de pessoas com deficiência nos membros 

de articulação é uma tarefa árdua, entretanto com a 

evolução tecnológica esse tipo de atividade tem sua 

complexidade reduzida, como por exemplo, cadeira de 

rodas e veículos controlados por manipuladores 

manuais. Todavia em algumas situações é interessante, 

e até mesmo imprescindível, a utilização de outras 

formas de comandos devido ao grau mais elevado de 

deficiência do usuário. Para isto torna-se viável a 

implementação de protótipos acionados por comandos 

de voz, o qual proporcionaria, tanto para os portadores 

de paraplegia quanto os de quadriplegia, um maior grau 

de liberdade para realizar suas atividades diárias e até 

mesmo uma oportunidade de inclusão social. 

Um sistema de reconhecimento de voz pode objetivar 

reconhecer o locutor ou o que foi dito por este locutor 

[2]. O Reconhecimento de Locutor (RL) deve verificar 

se o locutor que pronunciou uma cadeia de caracteres é 

realmente quem ele diz ser, ou ainda, verificar dentre 

um conjunto de oradores, qual deles efetuou uma 

declaração. O Reconhecimento Automático de Voz 

(RAV) tem como base a identificação de padrões 

previamente treinados por algum algoritmo de 

reconhecimento que porventura foi pronunciado por um 

locutor.  

Um sistema de reconhecimento de sinais de fala pode 

ser classificado de acordo com o tamanho do 

vocabulário, o grau de independência do locutor e o tipo 

de pronúncia [3], tornando-se cada vez mais complexo 

quando aumenta o número de padrões e locutores do 

sistemas e a pronúncia contínua destes padrões. Este 

trabalho tem como objetivo a construção de um 

protótipo, similar a uma cadeira de rodas, acionado por 

Comandos de Voz (CVZ), utilizando técnicas de 

Processamento Digital de Sinais (DSP – Digital Signal 

Processing) para aquisição, filtragem e extração das 

características do CVZ e Redes Neurais Artificiais 

(RNA) para reconhecer padrões de voz pronunciados 

isoladamente por um único locutor previamente 

treinado. 

 

2. Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) são estruturas 

matemáticas capazes de aprender, memorizar e 

generalizar determinadas situações e problemas a elas 

apresentadas [6]. As RNA são sistemas paralelos 

compostos por unidades elementares, denominadas 

neurônios, que calculam determinadas funções 

matemáticas geralmente não-lineares, cujo 

funcionamento é inspirado no próprio cérebro humano. 

O modelo matemático de um neurônio artificial foi 

proposto por Warren McCulloch, psiquiatra e 

neuroanatomista, e Walter Pitts, matemático, em 1943 e 

segue o esquema da figura 1. 

A saída y do neurônio de McCulloch e Pitts pode ser 

equacionada por (1): 

∑
=

+=
n

i

ii bwxfy
1

)(

 eq. ( 1 ) 
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Fig. 1. Neurônio de McCulloch e Pitts. 

Onde n é o número de entradas do neurônio, wi é o peso 

associado à entrada xi e f é a função de ativação 

utilizada, normalmente, sigmóides. 

  

3. Redes MLP  
Na década de 80, Minsky e Pappert propuseram 

estruturas neurais de múltiplas camadas, também 

conhecida como redes MLP (Multi Layer Perceptron), a 

fim de solucionar problemas que não são linearmente 

separáveis [5]. As redes MLP apresentam a arquitetura 

mostrada na figura 2. Onde o número de variáveis da 

camada de entrada depende diretamente do número de 

características agrupadas no vetor das amostras. O 

número de neurônios da(s) camada(s) intermediária(s) 

depende da complexidade do problema. E a camada de 

saída contém o número de neurônios necessário para 

executar a codificação das amostras de entrada. 

 

 

Fig. 2. Arquitetura de Redes MLP. 

 

O treinamento das redes MLP é normalmente realizado 

pelo algoritmo de retro-propagação do erro (ou back-

propagation), um algoritmo supervisionado que realiza 

o ajuste dos pesos, a partir do erro existente entre os 

pares de amostra de dados de entrada e saída da RNA 

[4]. Este algoritmo apresenta duas fases denominadas 

forward e backward. A fase forward é utilizada para que 

seja encontrada uma saída a partir dos valores de 

entrada de um dado padrão. A fase backward compara 

esta saída com a saída desejada e retorna atualizando os 

valores dos pesos das conexões dos neurônios da 

estrutura. Basicamente, o processo de treinamento da 

rede MLP tem como objetivo minimizar a função de 

erro quadrático médio (mse – mean square error), 

definida pela equação (2). O treinamento da RNA deve 

ocorre até que se complete um número predeterminado 

de iterações para atualização dos pesos ou quando o erro 

quadrático médio encontrar-se abaixo de um valor pré-

estabelecido. 

Onde p é o número de padrões apresentados à estrutura 

neural, k é o número de unidades de saída, di é a i-ésima 

saída desejada e yi é a i-ésima saída gerada pela rede. 

( )∑∑
=

−=
p

k

i

p

i

p

i yd
k

mse
1

21

 eq. ( 2 ) 

 

4. Processamento Digital de Sinais 

Para um sistema RAV é essencial converter o sinal de 

áudio em um conjunto estreito de parâmetros que 

contenha somente as informações relevantes, 

denominadas características do CVZ [8]. 

O Processamento Digital de Sinais (DSP – Digital 

Signal Processing) envolve tanto a melhoria da 

qualidade do sinal de voz perante aos ruídos inerentes 

do processo de aquisição quanto à extração das 

características do CVZ. A figura 3 apresenta o fluxo do 

DSP realizado. 

 

Fig. 3. Fluxograma do Processamento Digital de Sinais. 

O filtro de pré-ênfase tem como objetivo compensar a 

atenuação de 6dB/oitava nas altas freqüências, devido à 

irradiação da fala nos lábios e pode ser implementado 

de acordo com a equação (3) [11].. 

( ) ( ) ( )1. −−= nxnxny α  eq. ( 3 ) 

Onde x(n) é o sinal amostrado e o parâmetro α pode 

variar entre 0,9 e 1,0 para sinais sonoros e ter valores 

próximos de zero para sinais surdos.  Neste trabalho 

adotou-se o valor de 0,95 [9]. 

Na maioria das aplicações utilizando DSP é 

interessante, senão essencial, trabalhar com um número 

reduzido de amostras, a fim de otimizar os cálculos. No 

entanto, os CVZ são particionados em frames, os quais 

são sobrepostos e apresentam dimensões idênticas. 

As janelas aplicadas a um frame de CVZ têm como 

objetivo atenuar a inserção de freqüências nas bordas 

devido ao truncamento do sinal no tempo e enfatizar as 
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amostras contidas no centro deste frame. Dentre as 

janelas generalizadas do co-seno expressas pela equação 

(4), foi utilizada a de Hamming, cujos parâmetros são: A 

= 0,54, B = 0,46, C = 0 e N  = o tamanho da janela [10]. 
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 eq. ( 4 ) 

O banco de filtros é responsável pela separação do sinal 

de voz desejado dos ruídos de fundo e outras anomalias 

adquiridas durante a aquisição. Tendo em visto que o 

CVZ é digitalizado, torna-se evidente a aplicação de 

filtros digitais, que são operadores lineares que 

permitem a passagem ou o corte de freqüências. A 

equação (5) representa estes operadores [12]. 

( ) ( )∑∑
==

−−−=
N

p

p

M

q

q pnyaqnxbny
10

)(   eq. ( 5 ) 

Onde x(n) são os dados amostrados de entrada para o 

filtro e y(n) é a saída resultante do mesmo. Os 

parâmetros bq e ap são os coeficientes de entrada e saída 

do filtro, respectivamente.  

A extração de características tem como virtude reduzir o 

volume de dados sem perda da informação útil para o 

reconhecimento da fala. Para este trabalho foi utilizada 

a extração de coeficientes Mel-cepstrrais, expressa por 

(7), a qual define a Transformada Inversa do Co-seno 

(IDCT): 

∑
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  eq. ( 6 ) 

Onde Pn <≤0 , onde c(n) é o n-ésimo coeficiente 

mel-cepstrtal, P é o número de coeficientes extraídos, K 

é o número de filtros digitais utilizados e S(k) é a 

transformada discreta de Fourier (DFT) do sinal de 

saída do banco de filtros [7]. 

   

5. Desenvolvimento 

Este trabalho está restrito a um locutor previamente 

treinado, ou seja, é um sistema dependente de locutor. 

Este pronuncia comandos isolados de padrões pré-

determinados, que serão primeiramente armazenados 

para criação do banco de dados utilizado para treinar as 

RNA. Após o treinamento dessa RNA foi desenvolvido 

um software responsável pelo controle do protótipo. A 

estrutura do sistema RAV desenvolvido é mostrado na 

Figura 4. 

 

(a) Processamento de sinal 
Nesta etapa, o sinal analógico de voz é representado sob 

a forma digital e processado de forma a eliminar ou 

atenuar ruídos no canal, variações na amplitude ou, 

ainda, estresses do locutor (estado emocional). A 

aquisição dos dados foi realizada num ambiente de 

laboratório relativamente silencioso a fim de facilitar a 

extração das características por um microfone direcional 

e uma placa de som. As amostras foram adquiridas a 

uma taxa de amostragem de 8 kHz,  resolução de 16 bits 

e armazenadas no formato wave. 

Os frames obtidos das amostras de voz contêm 200 ms 

de dados, ressaltando que cada frame posterior sobrepõe 

o anterior. E todos foram janelados segundo a equação 

proposta por Hamming. 

O banco de filtros é formado por filtros Butterworth de 

5ª ordem espaçados linearmente segundo a escala MEL, 

conforme descrito em (7), sendo f a freqüência em Hertz 

e g em Barks. 

)6/senh(600 gf =   eq. ( 7 ) 

Para efeito de comparação foram extraídos das amostras 

coeficientes mel cepstrais de 8ª, 10ª e 12ª ordem. 

 

(b) Padrões de Referência 
Os padrões são estabelecidos no momento em que se 

definem quais as palavras serão reconhecidas, para este 

trabalho foram escolhidas: frente, atrás, direita, 

esquerda e pára, para posicionamento, e, alta e baixa, 

para controle de velocidade do protótipo. 

Os padrões de referência (PR) são escolhidos 

aleatoriamente dentre as trinta amostras aquisitadas para 

cada padrão. Estes PR são utilizados para treinar o 

sistema e as demais amostras para fazer o teste e a 

validação do mesmo [13]. Quanto maior for a 

diversidade existente entre os padrões de referência de 

uma mesma unidade, maior será a robustez do sistema, 

pois a quantidade de informação abstraída também será 

maior durante a etapa de treinamento. 

 

(c) Comparação de Padrões 
Nesta etapa, estão inseridas as RNA. A estrutura neural 

proposta para este trabalho é formada por três camadas, 

entrada, oculta e saída. Sabendo o número de 

coeficientes mel cepstrais extraídos, a camada de 

entrada na RNA já está definida. O número de 

neurônios da camada oculta foi pré-estabelecido em 5, 

10 e 15, para que fosse possível analisar dentre as 

possíveis combinações a que apresentaria a melhor 

resposta. A camada de saída apresenta simplesmente um 

neurônio cuja resposta é positiva para o padrão a ser 

reconhecido ou negativa para a rejeição dos demais 

padrões. Para cada padrão foi treinada uma RNA 

específica com uma taxa de aprendizagem do algoritmo 

back-propagation de 0,010. Cada estrutura de redes foi 

avaliada cinco vezes e salvando aquele que obtivesse 

menor erro dentre as repetições. Para o treinamento do 

sistema foram utilizados os algoritmos back-

propagation de Levenberg-Marquardt (LM) e de 

Regularização Bayesiana (BR) para efeito de 

comparação. A fim de atingir um erro inferior a 0,005 

da RNA durante a etapa de treinamento foram utilizadas 

250 iterações. 

O algoritmo LM apresenta como vantagem principal à 

agilidade na qual converge para uma solução quando o 

problema de reconhecimento de padrões seja linear. A 

principal desvantagem deste algoritmo é o intenso 

esforço computacional. Já o algoritmo BR é uma 

modificação do LM com as vantagens da regularização, 

minimizando os efeitos do superajuste eliminando 

conexões sinápticas irrelevantes. 
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Fig. 4. Fluxograma do sistema de Reconhecimento Automático de Voz (RAV). 

 

(d) Pós- Processador 
Designado como a última etapa do sistema 

reconhecimento automático de voz, o pós-processador 

tem como objetivo fazer os ajustes finais de amplitude 

da saída da estrutura neural avaliada e conceber a 

afirmação de que o comando de voz foi identificado 

sem que haja dupla interpretação das demais estruturas 

envolvidas, ou seja, uma amostra de comando de voz 

seja identificada unicamente pela estrutura que a 

representa. Para os casos de mais de uma estrutura 

identificar o padrão exibisse uma mensagem de erro 

indicando que o comando não foi identificado 

corretamente exigindo nova pronúncia. 

 

(e) Software de Controle 
O software de Controle é o responsável pela execução e 

monitoramento do comando de voz do usuário quando 

devidamente reconhecido. O sinal é enviado de um 

microfone direcional até a central. Na central encontra-

se o software de controle, no qual está presente as RNA 

encarregadas de executar o reconhecimento de cada 

comando de voz. O Software controla a velocidade do 

sistema, incrementando ou decrescendo, a partir de 

padrões especialmente treinados para esta tarefa. Após o 

processamento e reconhecimento do comando de voz os 

sinais de comando para os motores são enviados através 

da placa de som para o circuito de acionamento. A saída 

de áudio da placa de som foi utilizada como conversor 

digital analógico no acionamento dos motores. Tendo 

em vista que, praticamente todos os computadores 

pessoais possuem este periférico. Este trabalho foi 

utilizada a saída de áudio em modo “stereo”, lembrando 

que esta é projetada para a faixa de freqüência em torno 

de 20Hz a 20Khz (filtro passa faixa), compreendendo a 

freqüência audível.  

 

(f) Amplificador  
O sinal senoidal sintetizado pela placa de som possui 

amplitude máxima de 2 volts de pico (nível adotado 

para mesas de som) sendo indispensável a presença de 

um circuito amplificador com intuito de tornar a tensão 

de controle compatível com a tensão requerida pelo 

sistema. 

 

(g) Demodulador AM 
O demodular tem como objetivo demodular o sinal 

senoidal vindo do amplificador em sinal continuo a fim 

de excitar a entrada de controle do circuito PWM. O 

controle dos motores é em corrente continua, portanto 

para poder retirar estar informação do computador foi 

preciso modular em amplitude (AM) o sinal de controle 

com uma portadora senoidal de 1Khz, permitindo 

extrair o sinal de comando do computador através da 

placa de som. 

 

(h) PWM 
O PWM, circuito modulador de largura de pulso, 

permite alimentar o motor de corrente continua em 

vários níveis de tensões com melhor rendimento. A 

economia de energia é fundamental em veículos 

autônomos como uma cadeira de rodas. 

 

(i) Ponte H 
A Ponte H é um circuito transistorado destinado a 

amplificação de corrente a fim de acionar os motores. A 

ponte H permite a inversão do sentido de rotação do 

motor, permitindo a cadeira de rodas movimentar para 

frente, traz e girar sobre seu próprio eixo. Os motores 

são de corrente continua e alimentados com uma tensão 

máxima de 12V. Estes possuem em série um filtro 

indutivo, a fim de aumentar a impedância do sistema. 

Este filtro apresenta o diagrama de Bode ilustrado em 

(5). O link entre motores e as rodas é feito através de 

um sistema de correias. 

 

6. Conclusão 

O sistema RAV desenvolvido como qualquer outro 

sistema tem o atraso de tempo inerente aos cálculos 

realizados para a determinação da saída classificada, 

neste trabalho o sistema apresentou um tempo de 

processamento em média de 0,74 segundos. Esta 

medida foi realizada a partir do momento em que o 

locutor encerra a pronuncia do comando de voz até o
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Fig. 5.  Diagrama de Bode do filtro indutivo em série com o 

motor CC. 

instante em que o sistema responde ao comando dado 

ou o programa em execução exibe a mensagem de 

comando não identificado. É importante salientar que o 

sistema funciona em tempo real disparando o software 

de controle toda vez que o sistema RAV detecta um 

CVZ. 

Para as RNA foi possível verificar que à medida que 

cresce o número de parâmetros efetivos não há uma 

melhora tão significativa, como ocorre nos algoritmos 

de treinamento LM e BR para 12 coeficientes mel 

cepstrais e 15 neurônios na camada intermediária. 

A tarefa de reconhecimento de padrões, pela RNA, e 

atuação, pelo protótipo, apresentaram uma resposta 

promissora com níveis de erros inferiores a 1,00% para 

todos os padrões treinados, conforme pode ser 

visualizado nas tabelas 1 e 2. 

Realizaram-se testes com locutores distintos daquele 

para o qual o sistema foi desenvolvido e os níveis de 

acerto por parte das RNA foram irrisórios. 

 

Padrão Erro da Rede (%) Estrutura 

Frente 0,00 [8 5 1] 

Atrás 0,95 [12 5 1] 

Direita 0,00 [8 10 1] 

Esquerda 0,00 [10 10 1] 

Pára 0,48 [8 5 1] 

Alta 0,00 [8 5 1] 

Baixa 0,48 [10 5 1] 

Tabela 1. Erro da RNA treinada segundo o 

algoritmo de Regularização Bayesiana. 

 

Padrão Erro da Rede (%) Estrutura 

Frente 0,00 [8 5 1] 

Atrás 0,95 [8 5 1] 

Direita 0,00 [10 5 1] 

Esquerda 0,00 [10 10 1] 

Pára 0,48 [10 10 1] 

Alta 0,00 [10 5 1] 

Baixa 0,64 [10 10 1] 

Tabela 2. Erro da RNA treinada segundo o 

algoritmo de Levenberg Marquardt. 
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Resumen 
Se plantea la utilización de un motor de inferencia 

neuro-borroso para la discriminación de estados 

requerida en el control de la marcha cíclica con ortesis 

mediante un sistema actuador diseñado para un sistema 

exoesqueleto unilateral de rodilla y tobillo. Se analizan 

las ventajas para la identificación del sistema con un 

conjunto de información cinemática obtenida con un 

sistema inercial de medida en comparación con sistemas 

que combinan medida cinemática con contacto plantar. 

Se presentan datos experimentales durante la marcha 

con la ortesis desarrollada, equipada con un mecanismo 

de actuación que aplica rigidez de manera selectiva, 

activado por medios mecánicos. Los datos obtenidos 

con el sistema ajustado al sujeto para obtener un patrón 

de marcha deseado, a diferentes velocidades de marcha 

y longitudes de zancada, son utilizados para obtener y 

probar un modelo de detección de eventos para 

generación de perfiles de control del sistema actuador. 

 

1. Introducción 
Las personas con debilidad a nivel de los músculos 

cuadriceps, tibial anterior, sóleo o grastrocnemio, 

debido a poliomelitis o parálisis cerebral, utilizan ortesis 

de rodilla y tobillo para compensar parcialmente el par o 

momento ausentes a nivel articular. En la ortesis 

robótica que desarrollamos, en este artículo nos 

enfocamos en los factores de diseño de un controlador 

cíclico de la marcha para la conmutación oportuna de 

los elementos que componen el sistema de actuación en 

la rodilla. 

 
Fig. 1. Prototipo de ortesis robótica. 

 

Dicho actuador está compuesto por muelles de 

constantes de elasticidad adaptadas a las fases de apoyo 

y oscilación del sujeto, siguiendo los siguientes 

objetivos: 

 

a) Compensación de inestabilidad de rodilla: el 

sistema ha de compensar la pérdida del control de 

los extensores de rodilla, especialmente los 

cuadriceps, que ponen la rodilla en riesgo de 

claudicar durante la flexión ante el soporte del 

peso en la fase de apoyo. Así mismo, el sistema 

deberá asistir la extensión de la rodilla al final de 

la oscilación permitiendo un contacto de tobillo 

apropiado al final del ciclo de marcha. 

 

b) Compensación de inestabilidad de tobillo: en 

esta articulación las compensaciones están ligadas 

a las relativas a la rodilla. La ortesis deberá aportar 

suficiente potencia en la flexión dorsal para 

prevenir la flexión plantar involuntaria.  

 

El principal objetivo de control es la detección oportuna 

del instante de transición entre el apoyo y la oscilación 

de la pierna que proporcione un patrón de marcha 

adecuado para el sujeto, mediante la desactivación y 

activación automática de los elementos del actuador: 

 

c) Elemento primario: Activo tras el contacto de 

talón para asegurar una fase de respuesta a la 

carga segura. 

d) Elemento secundario: Activo al final del apoyo 

para liberar la articulación y permitir la 

oscilación. 

 

Momentos Totales (+ inercia)

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Ciclo de Marcha

N
m

/K
g

Winter Knee
moment
(Nm/Kg)

Acción externa
(Nm/Kg) 

 
Fig. 2. Cinética de la marcha normal (Winter) y modelo de 

función del actuador de rodilla de la ortesis robótica. 
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2. Teoría 
Dado que el movimiento de la pierna ortésica es cíclico 

la estrategia de control del sistema actuador requiere la 

separación en las fases de apoyo seguro y de libre 

oscilación.  

La salida corresponde con la adaptación de los tiempos 

de disparo para controlar el actuador. El control basado 

en la detección de estados finitos mediante reglas 

discretas carece de flexibilidad si se tiene en cuenta:  

 

a) La existencia de ruido en las señales.  

b) La dificultad en la agrupación de los datos de 

entrada. 

c) Considerar entradas binarias tales como 

interruptores plantares puede introducir errores, 

debido a sus problemas de robustez. 

d) Las variaciones entre sujetos y repeticiones de 

los ciclos de marcha; cambios de velocidad de 

la marcha y la longitud de zancada, que pueden 

requerir una redefinición de reglas discretas. 

 

Se plantea la obtención de un sistema borroso que 

modele la cinemática dada por un conjunto de entradas 

x1,…, xm y obtenga salidas ym, para el control ciclo a 

ciclo del actuador en la articulación de la rodilla de la 

ortesis según el sistema de control ilustrado en la Figura 

3. 

 

 
Fig. 3. Esquema del sistema en lazo cerrado. 

 

El proceso de obtención del modelo involucra definir: 

• Una base de conocimiento (reglas). 

• Un mecanismo de inferencia. 

• Una interfaz de borrosificación. 

• Una interfaz de desborrosificación. 

Nos centramos en la definición del modelo borroso y el 

estudio del ajuste de los pesos de entrada del proceso de 

agregación mediante backpropagation para el sistema 

en lazo abierto.  

 

Teóricamente planteamos la obtención de dos modelos: 

uno basado en el conocimiento a priori y la definición 

intuitiva según las características observadas y otro que 

incorpore aprendizaje y auto-sintonización: 

 

A. Inferencia subjetiva (modelo I). 

 

Consideramos un conjunto redundante de variables 

cinemáticas:  

KF: flexión de rodilla. 

AF: flexión de tobillo. 

VF: velocidad angular de rodilla. 

VT: velocidad angular de tobillo. 

FRSh: contacto de talón. 

FSRt: contacto de puntera.  

 

Cuantificamos las funciones de pertenencia basándose 

en las características morfológicas de las señales más 

características. Asignando valores lingüísticos, tomando 

como referencia la situación de la planta extraída del 

vídeo sincronizado y el conocimiento a priori de la 

biomecánica articular [4], se asignan valores 

lingüisticos y se modelan las funciones de pertenencia. 

 

B. Inferencia borrosa y neuro-adaptación (Modelo II). 

 

Se plantea la aplicación de un método de inferencia 

borrosa para obtener la estructura y la construcción del 

grupo de reglas borrosas mediante una técnica neuro-

adaptativa. 

  

i )Identificación: Agrupamiento sustractivo. La técnica 

elegida es el agrupamiento sustractivo propuesto por 

Chiu [6], por motivos de eficiencia computacional [7]. 

Este método encuentra centros de clusters en los datos 

basándose en una función de densidad, considerando 

cada punto de datos como un centro de cluster 

candidato (el cómputo es proporcional al número de 

puntos en lugar de al número de dimensiones). Para 

encontrar un centro en un cluster Xc , se elige un punto 

con la mayor medida de densidad Di, siendo evaluada la 

medida densidad por 

 

( ) 











 −
−=∑

=

2

2
1 2/b

ci

ci

n

j

i
r

xx
eDDD  

 

donde rb es el radio de vecindad que define la vecindad 

que tiene reducciones cuantificables en medida de 

densidad. Tras revisar la función de densidad, de 

manera iterativa se selecciona el siguiente centro como 

punto de máxima densidad, hasta llegar a un número 

suficiente de clusters. 
 

ii) Sintonización: Técnica neuro-adaptativa (ANFIS). 

La red adaptativa es una red multicapa de propagación 

hacia delante, con un esquema de aprendizaje 

supervisado. Las funciones correspondientes a los nodos 

de la misma capa son similares. Por simplicidad, 

consideraremos un modelo de primer orden tipo 

Sugeno. En la capa 1, para cada variable de entrada Xm 

y cada nodo i en la capa de entrada, se utiliza para 

generar una función de pertenencia µi 

 

O1,i = µAi(Xm) para i = 1,2,3 

 

Para cada entrada, Ai sería una etiqueta para el valor 

lingüistico caracterizado por las funciones de 
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pertenencia µAi,… Así, la salida O1,i de esta capa es la 

función de pertenencia de Ai.  

El método de mínimos cuadrados combinado con la 

retropropagación se propone para sintonizar los 

parámetros del modelo Sugeno de primer orden, 

mejorando las reglas de manera iterativa mediante el 

cómputo del gradiente hasta alcanzar un sistema de 

inferencia borroso con error de entrenamiento mínimo. 

 

3. Métodos 
A. Ortesis: 

 

La ortesis equipada de actuadores fue ajustada a la 

pierna de un sujeto normal. Los muelles en los 

actuadores fueron dimensionados para aproximar los 

pares de marcha normal considerando el peso del sujeto 

[5]. El accionamiento del mecanismo intermitente para 

el actuador de la articulación de rodilla es generado a 

través de un cable conectado con la articulación del 

tobillo. Así, es controlado el intercambio de elementos 

en el actuador de la rodilla en función del grado de 

flexión dorsal. Mediante este sistema, se ajustó con 

pruebas de ensayo y error el instante de conmutación 

entre la fase de apoyo y la fase de oscilación, de acuerdo 

a la preferencia del sujeto. El actuador automáticamente 

conmuta los muelles al alcanzar la extensión total al 

final de la oscilación. Los estados de apoyo seguro y 

oscilación libre fueron detectados mediante la lectura 

del sensor de contacto en el mecanismo de intercambio. 

 

B. Instrumentación:  

 

La ortesis está instrumentada con una unidad de medida 

inercial (UMI) en la pierna (barra distal) y una segunda 

en el pie, midiendo aceleraciones lineales y velocidades 

angulares en el plano sagital -el plano principal de 

avance (Figura 4). Adicionalmente, un sensor de 

posición angular mide el ángulo de flexión de la rodilla 

y dos sensores de presión son utilizados en la planta del 

pie para determinar el contacto de talón y de puntera 

como una referencia. El objetivo definido según un 

estudio previo [2], es reducir el número de entradas al 

sistema para el control basándose en la información 

inercial: velocidad angular del pie VF(k), velocidad 

angular de pierna VS(k) y aceleración lineal del pie (eje 

vertical) AFy(k). 

 

 
 

Fig. 4. Convenciones de entradas biomecánicas y UMIs. 

El sistema de medida portable muestrea las señales de 

los sensores a 100 Hz y son transmitidas a una unidad 

base. La calibración y eliminación de offset para cada 

sensor se lleva a cabo siguiendo un protocolo y 

aplicando algoritmos en tiempo real para cada sensor en 

un software desarrollado en Visual Basic. 

 

C. Experimentos: 

 

Se recolectaron datos de marcha con ajuste del 

mecanismo de actuación para variaciones en frecuencia 

de paso y longitud de zancada. Cada medida se inició 

en situación estática y estando de pie, en un camino de 

10 metros, con la asistencia de un metrónomo variado 

en frecuencia según los datos de cadencia de Perry [4] 

para obtener la velocidad de marcha en cada prueba. La 

tabla 1 presenta datos de las pruebas de marcha a una 

cadencia de 67 pasos por segundo (60% de marcha 

normal). 

 

67 Cadencia (steps/min)

1.11 Metronomo (beats/s)

0.73 1.46 48.6

0.51 1.02 34.0

0.44 0.88 29.2

0.37 0.73 24.3

Vel. Marcha(M/min)

Long. zancada 

(m)

Long. de 

paso

 
Tabla 1. Datos en variaciones de longitud de paso y 

frecuencia. 

 

4. Modelado  
 

A. Modelo I.  

 

Asignamos valores lingüisticos y se modelamos las 

funciones de pertenencia como se ve en la figura 4. 

 
Fig. 5. Representación de las  funciones de pertenencia. 

 

Así, construimos una base de reglas para la 

discriminación de los estados de apoyo y oscilación de 

la pierna ortésica: 
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R1: Si (KF (k) es baja) y (AF(k) es dorsal-baja) y 

(VR (t)es mínima) y (VT(t) es neutra) y (FSRh 

(k) es inactivo)  ENTONCES  y(t) es apoyo. 

 

R2:  Si (KF (t)es baja) y (AF(t) es dorsal-baja) y 

(VK (t) es media) y (VT (t) es negativa y (FSRh 

(t)es inactivo) y (FSRt (t)es inactivo) 

ENTONCES  y(t) es oscilación. 

 

El resultado de un modelo tipo Mandani con el grupo de 

datos cinemáticos extendido, con un grupo de datos de 

verificación correspondiente a cinco ciclos de marcha se 

muestra en la figura 5.  

 
Fig. 6. Salida del modelo I (punteada) y contacto plantar. 

 

Con este modelo es interesante la obtención de 

información acerca del problema y de las respuestas 

ante diferentes i) tipos de funciones de pertenencia, ii) 

operadores borrosos e iii) interfaces de 

desborrosificación. Se obtuvo un error medio de 

detección de 50 ms aproximadamente para el grupo de 

datos de verificación; por otra parte, las dificultades 

prácticas para la aplicación del sistema, hacen no viable 

una definición manual adecuada a cada usuario. Se 

requiere de un modelado y aprendizaje automático. 

 

 

B. Modelo II. 

 

� Inferencia: Definimos como grupo de datos de 

entrenamiento el correspondiente a la mediana de 

las velocidades de marcha medidas. A su vez, 

generamos datos de prueba y evaluación con la 

marcha más alta y más baja. Construimos un 

modelo tipo Sugeno por su eficiencia 

computacional y para obtener funciones de 

pertenencia de salida lineales. 

 

� Método de partición: el método de 

agrupamiento sustractivo, de una única iteración, 

para determinar los grupos -clusters- de datos y los 

centros, por resultar en un modelo más reducido 

que mediante la técnica fuzzy c-means. 

Iterativamente, minimizando el número de reglas.  

 

 

5. Resultados 
El sistema de inferencia borrosa obtenido se ilustra en la 

figura 7. La salida objetivo para este modelo es el 

estado de apoyo seguro y oscilación libre, dada por la 

información medida por el sensor de contacto instalado 

en el actuador. Se encontraron como parámetros en el 

algoritmo de partición un rango de influencia de 0.5, 

una tasa de aceptación: 0.7 y tasa de rechazo de 0.2 tras 

varias pruebas. Se obtuvieron 3 nodos en una capa 

oculta de la red adaptativa y sólo 3 reglas borrosas.  

 

 
Fig. 7. Modelo borroso. 

 

La figura 7 muestra los resultados de la aplicación de la 

cinemática de entrada y la salida continua al modelo 

obtenido tipo Sugeno con reajuste mediante 

retropropagación, para datos de evaluación a cuatro 

velocidades y longitudes de zancada diferentes. 

 
Fig. 8. Cinemática de entrada (rojo:VF, azul: VS, verde: AFy) y 

salida continua (negro) del modelo II con datos de evaluación 

a cuatro diferentes velocidades y longitudes de zancada. 

 

Los patrones de activación del sistema real y la 

detección basada en la salida lineal estimada mediante 

el modelo obtenido para los cuatro casos promediados 

presentó una correlación cruzada de 0.96. La salida 

obtenida presenta una tendencia definida y 

discriminante en todos los ciclos de marcha evaluados, 

independientemente del ruido y la variabilidad entre 

ciclos.  
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6. Conclusiones 
Las reglas borrosas que representan clases en términos 

borrosos modelan apropiadamente el problema. Los 

sistemas difusos son robustos ante variaciones pues al 

modificar los parámetros del objeto bajo control no 

necesariamente obliga a modificar el conjunto total de 

reglas borrosas ni la estructura del sistema 

 
Referencias 
[1] J.C. Moreno, F.J. Brunetti, J.L. Pons, J.M. Baydal and R. 

Barberá, “Rationale for Multiple Compensation of Muscle 

Weakness Walking with a Wearable Robotic Orthosis.”, 

Proceedings of the IEEE International Conference on 

Robotics and Automation 2005, Barcelona, Abril 2005. 

[2] J.C. Moreno, F.J. Brunetti, J.L. Pons, “Estudio de 

Variables Biomecánicas para Discriminación de 

Actividades con una Ortesis de Miembro Inferior”, XXV 

Jornadas de Automática - Ciudad Real, Mayo 2000. 

[3]  K. George, St.Clair Ute, Yuan Bo. Fuzzy Set Theory. 

Prentice Hall, 1997. 

[4] Perry J.  Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 

McGraw-Hill, Inc., 1992. 

[5] Winter D. A. The biomechanics and motor control of 

human movement. University of Waterloo. 1991. 

[6] Jang, J.-S. R., Sun, C.-T., Mizutani, E., “Neuro-Fuzzy and 

Soft Computing – A computacional Approach to Learning 

and Machine Intelligence,” Prentice Hall. 

[7] Zait M.1; Messatfa H. A comparative study of clustering 

methods. Future Generation Computer Systems, Volume 

13, Number 2, November 1997, pp. 149-159(11) 

[8] Matlab 6.5. Fuzzy Logic Toolbox. 

[9] Savelberg H, Herzog W. Prediction of dynamic tendon 

forces from electromyographic signals: an artificial neural 

network approach. Journal of electromyography and 

Kinesiology 1999. 

 

MO-79



 

MO-80



Control de una Silla de Ruedas Avanzada Mediante un 
Sensor de Posición Sin Contacto por Infrarrojos  

 
J. Carlos García García

1
, Henrik Vie Christensen

2
, Manuel Mazo Quintas

1
 

 
1
Departamento de Electrónica, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España,  

Tel.: +34-91 885 6571, Fax.: +34-91 885 6591, e-mail: {jcarlos, mazo}@depeca.uah.es 
2
 Dept. of Control Engineering, Aalborg University, Aalborg, Dinamarca 

e-mail: vie@control.aau.dk 

 

 

Resumen 

Se presenta una nueva Interfaz Hombre-Máquina (HMI) 

la cual ha sido aplicada con éxito a la conducción de 

una silla de ruedas automatizada. En el interfaz se 

emplea una nueva técnica de detección basada en un 

array de sensores infrarrojos que emiten señales 

codificadas; mediante un adecuado tratamiento digital 

de las señales recibidas por el array de sensores se puede 

detectar la posición de un objeto dentro de su campo de 

cobertura.  

Con este sensor se ha diseñado un HMI que permite la 

generación de comandos aplicables a una silla de ruedas 

adaptada, lo cual facilita la movilidad a personas con un 

grado de discapacidad tal que no puedan controlar el 

vehículo por otros medios. 

 

1. Introducción 

Para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, 

los avances tecnológicos en campos como la robótica, 

las comunicaciones, los microcontroladores, los 

ordenadores personales, etc., abren todo un abanico de 

posibilidades de cara a la mejora de su calidad de vida 

proporcionándoles un mayor grado de comunicación, 

movilidad e independencia. Este es el campo cubierto 

por las Tecnologías de la Asistencia o de Apoyo 

(Assistive Technologies o AT’s). 

En las AT’s, uno de los problemas principales que se 

plantean, en la práctica, es el disponer de un adecuado 

interfaz entre la persona que sufre una determinada 

discapacidad y la máquina diseñada para ayudarle. El 

estudio y diseño de tales Interfaces Hombre-Máquina 

(Human-Machine Interfaces, o HMI‘s) es una tarea de 

gran importancia, pues cada nuevo avance abre nuevas 

posibilidades o mejora las ya existentes. 

En este documento se presenta una interfaz para la 

conducción de sillas de ruedas motorizadas mediante 

movimientos de cabeza, los cuales son detectados por un 

nuevo sistema de lectura de posición sin contacto, 

basado en un array de emisores-detectores de infrarrojos. 

En las siguientes secciones se presentarán, en primer 

lugar, diversos trabajos anteriores relacionados con la 

aplicación aquí documentada. Posteriormente, se 

detallan los resultados obtenidos con el sistema de 

detección de posición, para continuar con la forma en la 

cual tal posición es convertida a comandos capaces de 

controlar un vehículo, tal como una silla de ruedas 

motorizada. Finalmente, se describen los resultados 

obtenidos sobre un prototipo de silla de ruedas avanzada, 

los cuales demuestran la viabilidad de la solución 

propuesta. 

 

2. Sillas de Ruedas Avanzadas 

Diversas sillas de ruedas con arquitecturas avanzadas 

han sido desarrolladas por diferentes grupos de 

investigación en los últimos años. Muchas de ellas 

comparten un diseño modular, como la presentada en [1] 

o el proyecto SIAMO (Sistema Integral de Asistencia a 

la Movilidad) [2]. El propósito de tales arquitecturas 

modulares es el de facilitar la configuración y adaptación 

de la silla de ruedas a las diferentes necesidades y 

niveles de discapacidad del usuario o grupo de usuarios. 

Una arquitectura modular permite añadir o modificar las 

diversas funciones o prestaciones incorporadas al 

vehículo mediante la inclusión, modificación o 

reprogramación de los módulos que lo forman. Un 

ejemplo claro está en los Interfaces Hombre-Máquina 

(HMI); éstos pueden ser de diferente naturaleza, y 

pueden modificarse, rediseñarse o crearse unos nuevos 

sin necesidad de otros cambios en el conjunto del 

sistema, respondiendo así a las necesidades específicas 

de cierto tipo de usuarios [3]. 

 

A. HMI’s basados en el movimiento de cabeza 

Para personas con grados de discapacidad tales que le 

impidan usar las manos, una de las posibles formas de 

controlar una silla de ruedas (o cualquier otro elemento 

electrónico) es a través de los movimientos de la cabeza. 

Estos dispositivos existen y son conocidos como 

“joystick de cabeza” (head controlled joystick) o 

“interfaces de movimiento de cabeza” (head-movement 

interface). Ambos tipos están basados en alguna de las 

siguientes técnicas: mecánicos, basados en cámaras 

externas [4], basados en acelerómetros [5] o basados en 

luces infrarrojas [6]. En los casos [5] y [6], son 

necesarios ciertos componentes activos colocados sobre 

o en contacto con la cabeza del usuario. 

 

B. Adaptación a la silla de ruedas avanzada SIAMO 

La silla avanzada SIAMO, tiene una arquitectura en la 

que los diversos HMI resultan ser independientes del 
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resto del sistema, pues los diversos comandos de 

actuación son normalizados mediante un sistema de 

“mensajes de control”, usando un bus de comunicaciones 

estándar. De esta manera, el HMI puede ser cambiado 

sin que el resto del sistema note diferencia alguna. Esta 

capacidad de la silla de ruedas SIAMO ha sido 

aprovechada para la implementación y prueba del 

interfaz propuesto. 

 

3. Detección de la Posición de la Cabeza 

Los movimientos que van a ser detectados y usados para 

controlar la silla de ruedas son: hacia delante o hacia 

atrás, para actuar sobre la velocidad lineal del vehículo; 

y la inclinación de la cabeza hacia la izquierda o la 

derecha, para controlar la velocidad angular o de giro del 

mismo. Los giros de la cabeza alrededor de su eje 

vertical no son usados como entrada de control, ni son 

detectados, con idea de dejar libertad al usuario para 

mirar alrededor mientras conduce la silla. 

La generación de comandos implica una cierta 

codificación de los movimientos. Así, los tiempos de 

variación de los mismos son analizados, permitiendo la 

opción de una parada de emergencia (movimiento rápido 

en dirección opuesta al movimiento actual) en caso 

necesario, por razones de seguridad. 

 

A. Sensor de posición por infrarrojos 

La posición de la cabeza se obtiene mediante un array de 

cuatro sensores emisores-receptores de infrarrojos 

situados tras la cabeza del usuario. La figura 1, muestra 

tal disposición en el prototipo desarrollado. 

Fig. 1.  Disposición de los sensores en el prototipo. 

 

La disposición de los sensores es tal que el campo de 

visión del usuario no se ve afectado. Por otro lado, el 

conjunto se ha fijado en un reposacabezas estándar y sus 

dimensiones se han adecuado a los límites externos de la 

silla de ruedas, con lo que la libertad de movimientos no 

se ve limitada respecto a la silla de ruedas motorizada 

original. 

Cada uno de los sensores de infrarrojos está formado por 

un diodo emisor, con un ángulo de apertura total de 

alrededor de 60º, y un receptor de características 

compatibles (longitud de onda y apertura). Debido a las 

dimensiones del conjunto sensor-usuario, es inevitable 

que las señales de los sensores se interfieran. La figura 2 

ilustra esta circunstancia: en la disposición empleada, al 

menos dos sensores (por cada lado) pueden recibir 

señales procedentes de sensores vecinos. 

 
Fig. 2.  Distribución y ángulo de cobertura de los sensores 

de infrarrojo (IR). 

 

En el array de sensores de infrarrojos desarrollado, la 

señal emitida por cada sensor es codificada con un 

determinado patrón; la señal recibida es procesada y 

comparada digitalmente respecto a los diversos patrones 

de emisión. Así, se procesa conjuntamente y se distingue 

después la información recibida por cada sensor en 

función de los patrones emitidos por todos los sensores 

presentes en su zona de cobertura, aumentando la 

fiabilidad y precisión de la detección de posición del 

objeto considerado, la cabeza del usuario en este caso. 

Los resultados obtenidos se ilustran en la figura 3. En 

ella, en abscisas se representa la inclinación izquierda-

derecha de la cabeza del usuario, y en ordenadas se 

representa la inclinación adelante-atrás de la misma. 

 
Fig. 3.  Posiciones (en cm) medidas en un test real. 

 

La secuencia de movimientos realizada en la prueba que 

se muestra en la figura 3 es: centro – derecha – izquierda 

– centro – delante – atrás – centro. Esta secuencia es 

claramente visible en la figura 3. Consta de 3000 puntos 

obtenidos con una frecuencia de muestreo de 200Hz. 
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Para reducir el ruido de las posiciones recuperadas, las 

muestras pasan previamente por un filtro paso bajo, 

mediante un promediado sobre 10 muestras. 

 

4. Control de una Silla de Ruedas con la 
Cabeza 

El sistema de detección de posición de la cabeza, se ha 

aplicado al control de una silla de ruedas avanzada. Para 

esta tarea, las diversas posiciones de la cabeza han de ser 

convertidas a comandos de movimiento para los motores 

del vehículo. 

Fig. 4.  División en zonas de la posición detectada. 

 

Con este propósito, el área cubierta por los sensores es 

dividida en cinco zonas, cada una de las cuales se 

corresponde con una de las cinco posiciones admitidas 

para la generación de comandos (figura 4). 

Fig. 5.  Máquina de estados para la velocidad lineal. 

 

La conducción de la silla de ruedas trata de ser lo más 

intuitiva posible. Así, si se inclina la cabeza hacia 

delante la velocidad se incrementa hacia adelante, 

mientras que el inclinar la cabeza hacia la izquierda lleva 

consigo un comando de giro hacia ese lado. 

 

A. Comando de la Velocidad lineal 

La velocidad lineal efectiva se obtiene mediante una 

máquina de estados, la cual actúa incrementando o 

decrementando la velocidad lineal en cuantos fijos, en 

función del sector ‘al frente’ (Forward) o ‘atrás’ 

(Backward) en el cual se detecta el centroide de posición 

de la cabeza (figura 4), y del tiempo que dicho centroide 

permanece en dicha zona. 

En la figura 5 se muestra la máquina de estados descrita, 

en donde la velocidad lineal es v, los cuantos de 

incremento de velocidad son ∆v y los intervalos de 

tiempo tomados como referencia para la validación de 

los incrementos son ∆t. Se ha seguido una nomenclatura 

inglesa, por ser menos ambigua en la identificación de 

los sentidos hacia delante (Forward) y hacia atrás 

(Backward) que el castellano. 

 

B. Comando de la Velocidad angular 

Por su parte, la velocidad angular no es controlada por 

una máquina de estados. En lugar de ello, la velocidad 

angular o de giro es controlada directamente según el 

ángulo de inclinación de la cabeza a izquierda o derecha, 

una vez abandonada la zona central (Neutral). A más 

desviación mayor velocidad de giro en el sentido 

deseado. 

Este mecanismo de control se demuestra más efectivo 

por ser más intuitivo a la hora de guiar el vehículo, 

resultando la conducción del mismo más cómodo, más 

fiable y con menores tiempos de reacción. 

La constante de proporcionalidad entre la velocidad de 

giro del vehículo y el grado de inclinación de la cabeza 

no es fija, sino que guarda una dependencia 

inversamente proporcional a la velocidad lineal. Esto es: 

con bajas velocidades lineales (o con la silla parada) esta 

constante tiene un valor alto, mientras que su valor se va 

reduciendo a medida que la velocidad lineal crece. 

La razón de este comportamiento es de índole práctica. 

La variación de la posición de la silla, al ser combinación 

de ambas velocidades, resulta ser mucho más elevada si 

coexisten ambos movimientos lo que hace más difícil la 

conducción. 

 

C. Parada de emergencia 

Para realizar una parada de emergencia o simplemente 

detener la silla de forma rápida, se usa un sencillo 

método de codificación que consiste en realizar un 

rápido movimiento en el sentido opuesto al de la marcha 

y vuelta a la posición de reposo (Neutral), todo ello en 

un tiempo menor a  ∆t (figura 5); si tal tiempo se viera 

excedido, se realizaría un decremento normal, -∆v, de la 

velocidad lineal actual. 

 

D. Otras consideraciones 

En el prototipo, ∆t = 0.3s y los incrementos de velocidad 

lineal se realizan en saltos de ∆v = 0.05m/s. Estos 

valores son experimentales y pueden ser fácilmente 

adaptados a las necesidades o habilidades de cada 

usuario. Con respecto a la constante de variación de la 

velocidad angular, tal valor disminuye según aumenta la 

velocidad lineal v. 

Se ha diseñado, además, un pequeño programa 

simulador. Este simulador mueve, en 2D, un vehículo 

virtual en la pantalla del ordenador, de acuerdo con la 

escala definida y las velocidades lineal, v, y angular, ω, 

seleccionadas. El simulador es útil para un primer 

contacto con el nuevo HMI, y como medio de 

aprendizaje de la forma de conducción de una manera 

más segura que sobre el vehículo real. 
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5. Implementación Sobre el Prototipo 
SIAMO 

El prototipo SIAMO [2] es una silla de ruedas avanzada 

con características modulares que le hacen idóneo para 

servir de plataforma de pruebas del HMI propuesto. Su 

arquitectura y sistemas electrónicos han sido diseñados 

para poder adaptarse y dar respuesta a las necesidades de 

un amplio grupo de potenciales usuarios. 

Los diversos módulos del SIAMO se conectan vía 

mensajes, mediante un Bus Serie EIA-709 (LonTalk) 

que interconecta entre sí los diversos subsistemas. Los 

módulos básicos incluyen etapas de control de motores, 

módulos de detección del entorno (ultrasonidos, 

infrarrojos y visión artificial) y módulos HMI de muy 

diversa naturaleza, desde los más simples (joystick 

lineales y discretos) hasta los más avanzados. Los 

módulos más simples sólo necesitan de un micro-

controlador NeuronChip (http://www.echelon.com) para 

conectarse al resto del sistema y desarrollar la función 

encomendada. 

La arquitectura es lo suficientemente abierta, además, 

como para poder incorporar nuevos interfaces y nuevos 

módulos que mejoren las prestaciones del sistema [7]. 

 
Fig. 6.  Conducción de la silla SIAMO mediante el nuevo 

HMI. 

 

Los algoritmos de proceso del nuevo HMI corren sobre 

un PC, equipado con un sistema de adquisición de datos 

estándar (figura 6). La comunicación con el Bus 

LonTalk se realiza por medio de un NeuronChip 

conectado al puerto paralelo del PC y un protocolo de 

comunicaciones, por paso de testigo, en ambos 

procesadores. De esta forma, los comandos de velocidad 

llegan, en forma de mensajes, al resto de módulos del 

SIAMO. 

 

6. Resultados y Conclusiones 

Las pruebas realizadas, tanto en el laboratorio como 

sobre el prototipo SIAMO (figura 6), demuestran la 

viabilidad del HMI propuesto. Mediante los 

movimientos de la cabeza del usuario es posible 

conducir la silla de ruedas a velocidades normales 

(equivalentes a un andar tranquilo, entre 3 y 4km/h) 

incluso en pasillos de anchura moderada, de alrededor de 

1.5m. A velocidades reducidas es posible incluso pasar 

por puertas de ancho suficiente (de unos 20cm mayor 

que el ancho de la silla) usando sólo el HMI diseñado. 

En los casos de conducción real, el comportamiento del 

sistema es satisfactorio, siendo el control de la silla 

sencillo y, bajo el juicio de los diseñadores, natural y 

confortable. Estas impresiones naturalmente, necesitan 

ser contrastadas con pruebas de campo con un número 

suficiente de usuarios de distintos grados de 

discapacidad. 

El sistema posee una robustez suficiente ante cambios en 

las condiciones de iluminación y del usuario, como 

puede ser por el distinto color de pelo o de piel. Además, 

los comandos y el comportamiento del conjunto HMI-

SIAMO pueden ser muy fácilmente reprogramados, 

adaptándose así a otras maneras de conducción, 

limitaciones en los movimientos de la cabeza u otras 

necesidades de los potenciales usuarios. 
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Resumo 
Atualmente, diversos grupos de pesquisa em todo o 

mundo buscam desenvolver sistemas que reconheçam e 

interpretem sinais biológicos de um indivíduo com 

deficiência física, fornecendo ou melhorando a sua 

capacidade de comunicação e de controle de diversos 

equipamentos. Em alguns tipos de deficiências físicas, 

os movimentos musculares faciais do indivíduo são 

preservados, podendo ser utilizados como entrada para 

um sistema.  

Neste trabalho, é feito o controle de um robô móvel a 

rodas com base no processamento de sinais mioelétricos 

faciais (EMG), provenientes de piscadas de olhos. Para 

isso, foi desenvolvido um programa computacional 

capaz de identificar os sinais de EMG facial, obtidos 

com o hardware de aquisição de sinais eletro-biológicos 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa da UFES, e 

comandar um robô móvel não-holonômico a rodas, o 

qual emula uma cadeira de rodas. 

 

1. Introdução 
Existem diversos métodos de comunicação e interface 

entre seres humanos e máquinas. Tipicamente, uma 

interface homem-máquina é auxiliada por dispositivos 

de entrada como mouses, teclados ou joysticks. Alguns 

dos diversos sinais eletro-biológicos, como o 

eletromiograma (EMG), eletrooculograma (EOG), 

eletroencefalograma (EEG), dentre outros, vêm sendo 

empregados na realização dessas interfaces, de forma a 

desvinculá-las da capacidade motora do indivíduo que 

fará uso da mesma [1].  

Interfaces homem-máquina baseadas em sinais eletro-

biológicos representam um canal alternativo de 

comunicação para pessoas com problemas 

neuromotores, incluindo aquelas com disfunções 

severas como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 

tumor na medula espinhal, distrofia muscular e outros 

tipos de disfunções. 

As pesquisas sobre sinais eletro-biológicos vêm sendo o 

foco de muitos institutos de pesquisa pelo mundo, 

estimulado, principalmente, pelas recentes descobertas 

nos campos da cardio, muscular e neurociência, da 

disponibilidade de recursos computacionais mais 

eficientes e de baixo custo, e maior conhecimento e 

compreensão sobre problemas de disfunção motora nas 

pessoas. Isso pode ser visto pela crescente quantidade 

de grupos de pesquisa nesse campo durante os últimos 

anos [2]. 

Sinais elétricos obtidos diretamente de diversas partes 

do corpo podem ser usados como sinal de controle para 

dispositivos, desde que o usuário tenha controle sobre 

esses sinais e o sistema de interface seja capaz de 

interpretá-los. Pode-se, então, usar uma interface 

homem-máquina para fornecer a capacidade de 

movimentação para pessoas que possuam as doenças 

citadas anteriormente, com vista ao controle de uma 

cadeira de rodas robotizada, ou seja, dotada de motores 

e sensores. 

Dessa forma, muitos grupos de pesquisa estão 

desenvolvendo sistemas para reconhecimento e 

processamento de sinais eletro-biológicos para usá-los 

em várias aplicações. Atualmente, sistemas capazes de 

monitorar freqüências cardíacas (ECG) e enviar um 

sinal (alarme) para um hospital, informando um 

determinado problema cardíaco, por exemplo, são 

comuns [3]. Movimentos musculares (EMG) ou 

somente a intenção desse movimento, ou mesmo o 

movimento do globo ocular (EOG), por exemplo, 

podem ser usados como entrada para esses sistemas. 

Pessoas com disfunções musculares severas às vezes 

possuem ainda o controle sobre os músculos faciais, os 

quais podem ser usados para controlar um computador e 

dispositivos conectados a ele [4]. Além disso, existem 

sistemas mais complexos que utilizam sinais cerebrais 

(EEG) para esse controle [5]. 

Considerando tais fatos, uma placa de captura de sinais 

eletro-biológicos foi desenvolvida pelo Grupo de 

Pesquisa em Sinais Eletro-biológicos do Laboratório de 

Automação Inteligente (LAI) do Departamento de 

Engenharia Elétrica (DEL), da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) [6]. Além disso, uma cadeira de 

rodas robotizada pode ser vista como um robô móvel 

não-holonômico a rodas, como o Pioneer 2DX, o que 

torna possível a utilização desses robôs para reproduzir 

seu comportamento.  

Com base no exposto anteriormente, devido à 

possibilidade de monitoração de sinais internos ao nosso 

corpo de uma maneira não-invasiva, utilizando a placa 

de captura de sinais eletro-biológicos e o robô Pioneer 

2DX para emular uma cadeira de rodas, foi 

desenvolvido um programa computacional capaz de 

fazer a aquisição de sinais eletro-biológicos da placa de 

captura e, de acordo com um determinado padrão 

identificado no sinal, comandar um robô móvel a rodas. 
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2. Estrutura do Sistema 
O sistema desenvolvido é baseado no esquema 

mostrado na Figura 1. O usuário do sistema conhece 

visualmente a posição do robô e envia, através de sinais 

de EMG de piscadas de olhos (adquiridos com 

eletrodos), um comando ao robô. O sistema de aquisição 

deve ser capaz de identificar qual comando foi gerado 

pelo usuário e, em seguida, comandar o robô, de acordo 

com o mesmo. 

A aquisição do sinal de EMG facial pode ser feita 

diretamente com eletrodos posicionados na pele ou com 

uma touca de eletrodos. A touca de eletrodos que foi 

utilizada, Eletro-Cap (do fabricante Eletro-Cap 

International), é compatível com o padrão internacional 

de colocação de eletrodos. Essa touca é feita de um 

material elástico com eletrodos metálicos posicionados 

de acordo com o padrão 10-20.  

Na placa de condicionamento de sinais e de alimentação 

do circuito estão a fonte de alimentação e as etapas de 

filtragem e amplificação dos sinais. Para diminuir a 

interferência da rede elétrica (60 Hz) e dos 

equipamentos eletrônicos ligados a ela (por exemplo, as 

fontes chaveadas de computadores), foi desenvolvida 

uma fonte independente de baixo ruído. Essa fonte foi 

construída com base no regulador de tensão de precisão 

UA723, da Texas Instruments. Esse regulador é 

caracterizado por possuir alta rejeição de ripple, 

excelente estabilidade à temperatura, baixa corrente de 

standby e baixo nível de ruído de saída. Os valores de 

tensão de alimentação simétrica escolhidos foram de 

+5/-5 V. Foram utilizadas duas baterias de chumbo-

ácido selada de 12 V/7 Ah de grande capacidade, as 

quais serão eficazes quando utilizadas em um sistema 

móvel (como a cadeira de rodas motorizada), que 

necessita de maior autonomia. 

A etapa de amplificação foi realizada com 

amplificadores de instrumentação de precisão INA118, 

da Burr-Brown. Algumas de suas características são 

baixa tensão de offset (50 µVmáximo), alta CMRR (110 

dB mínimo), baixo nível de ruído (0,28 µVp-p), baixa 

corrente quiescente (350 µA) e slew-rate de 

aproximadamente 0,9 V/µs. Cada tipo de medição 

(EMG, ECG  e  EEG)  possui sua etapa de amplificação,  

 

com ganho variável. A medição de sinais de ECG conta 

ainda com um "right-leg-drive-system", que é a ligação 

do usuário à terra do circuito, que serve para evitar 

interferências e serve também como dispositivo de 

segurança, o qual desconecta o usuário do circuito de 

aterramento quando o amplificador satura (alta tensão 

entre usuário e terra). 

A etapa de filtragem conta com dois filtros passa-alta do 

tipo RC, cuja finalidade é eliminar as componentes de 

baixa freqüência do sinal, bloqueando os níveis CC e 

tensões de desvio (offset) dos amplificadores de 

instrumentação. Foram implementados filtros de ordem 

1 com freqüência de corte de 0,1 Hz. 

A placa de aquisição foi construída com base no CI de 

aquisição AD7716, da Analog Devices, com precisão de 

22-bit e quatro canais conversores A/D independentes, o 

que é ideal para aquisição de dados eletro-biológicos. O 

CI também possui um filtro passa-baixas com cinco 

ajustes possíveis para a freqüência de corte. Em todos os 

experimentos realizados, a freqüência de corte do CI foi 

ajustada para 36,5 Hz, o que fornece uma taxa de 

atualização dos dados na porta paralela de 140 Hz. 

A placa de aquisição construída pode ser dividida em 

dois módulos. O módulo analógico é composto de 

buffers de entrada (OP-07) de baixo ruído e baixa 

largura de banda e uma tensão de referência de 2,5 V, 

obtida com o CI AD780. O módulo digital é composto 

de duas saídas digitais programáveis e faz a interface 

com o computador. A comunicação entre placa e 

computador é feita através da porta paralela, e os dados 

a serem processados são enviados de maneira serial.  

Foi usado para este trabalho o robô de tração diferencial 

Pioneer 2DX (Figura 1) da ActivMedia. Além de um 

microcontrolador para as funções de baixo nível, o robô 

possui um PC embutido, com processador Intel Pentium 

MMX 266 MHz, 10 GB de disco rígido, 128 MB de 

memória RAM e sistema operacional Windows ME. 

 
3. Classificação dos Sinais EMG 

Com a utilização da placa de alimentação do circuito e 

condicionamento do sinal, houve uma grande melhora 

na relação sinal/ruído na aquisição do sinais de EMG. 

Condicionamento e 

Alimentação 

EMG Realimentação Visual 

Placa de Aquisição 

Fig.1. Estrutura do sistema. 
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Assim, um algoritmo de reconhecimento de piscar de 

olhos foi implementado. O cálculo da média do sinal é 

feito a cada instante e é retirado do seu valor, com o 

objetivo de remover, com pouco processamento, o nível 

cc do sinal. Porém, as primeiras amostras adquiridas 

deviam ser removidas do processamento, pois o valor da 

média ainda não é muito confiável. Após apenas 20 

amostras, verificou-se que esse valor já se torna 

confiável e o programa computacional, então, inicia a 

identificação do piscar de olhos. 

Conforme mostrado na Figura 2, verifica-se se o valor 

do sinal ultrapassa um limiar (em relação à média) pré-

definido. Caso ultrapasse, um contador é disparado. 

Quando o contador chega a um valor escolhido, uma 

piscada de olhos é contada. O contador só é reiniciado 

quando o sinal volta a ser menor que o limiar. O valor 

do limiar é fixo, porém o programa computacional é 

adaptável a cada usuário através de um fator de ganho 

do sinal digitado pelo mesmo (a ser explicado em 

detalhes no próximo item). Assim, há um único fator a 

ser determinado para cada usuário, o que facilita a 

utilização e aumenta o número de acertos do sistema.  

  
Fig. 2. Detecção do piscar de olhos em sinais de EMG. 

  
O mesmo procedimento pode ser aplicado com o sinal 

negativo, identificando o piscar do outro olho. 

Realizando o procedimento acima descrito, a piscada de 

olhos é imediatamente notada pelo sistema. Além disso, 

o número de piscadas de olhos por intervalo não fica 

limitado, o que aumenta o número de possíveis 

comandos por intervalo. 

 

4. Programa Computacional de 
Treinamento 

Foi desenvolvido um programa computacional de 

treinamento, no qual o usuário deve praticar antes de 

utilizar a interface com o robô. Esse programa é de 

extrema importância como será explicado na seção 7. 

 

O programa computacional de treinamento está 

apresentado na Figura 3. Observa-se, nessa figura, uma 

imagem obtida desse programa e as opções presentes 

nele. Essas opções são: a escolha da freqüência de corte 

do filtro interno ao CI AD7716 (36,5, 73 ou 146 Hz), do 

número de pontos a serem adquiridos, dos canais para 

aquisição no modo diferencial e para o nível das saídas 

digitais: Saída 1 e Saída 2, as quais poderiam ser 

utilizadas para acionar alarmes ou qualquer outro 

dispositivo no momento da programação do CI. 

Os dados obtidos são desenhados na tela à medida que 

são adquiridos. Assim que um sinal de piscada de olhos 

é identificado, ele é imediatamente mostrado nos 

campos EMG 1 ou EMG 2, de acordo com a orientação 

da piscada de olhos (olho esquerdo ou direito).  

Há a possibilidade, também, de salvar os dados 

adquiridos em um arquivo para ser visualizado e 

analisado futuramente em outro software como o 

MATLAB, por exemplo.  

 

5. Programa Computacional do Robô 
Móvel a Rodas 

Para o comando do robô móvel Pioneer 2DX, foi 

utilizada a biblioteca Saphira. O programa 

computacional Saphira opera em ambiente 

Cliente/Servidor. A biblioteca usada, então, é uma série 

de rotinas para desenvolvimento de clientes. Essa 

biblioteca para desenvolvimento de clientes está 

disponível para Microsoft Windows e para a maioria 

dos sistemas baseados em UNIX (SunOS, Solaris, SGI, 

OSF, FreeBSD e Linux). Essas rotinas se comunicam 

com o servidor, possibilitando o envio de comandos 

para os motores e auxiliando na leitura e no 

posicionamento de sensores.  

O servidor trata dos comandos de baixo nível, fazendo o 

gerenciamento de drivers e sensores, enviando e 

recebendo informações ao cliente através de um 

protocolo especial de comunicação de pacotes [7]. 

Utilizando o programa computacional de treinamento 

como base e as rotinas do Saphira, foi feito o 

desenvolvimento do programa computacional do robô 

móvel Pioneer 2DX. 

Após cada sinal de EMG adquirido, o sistema apresenta 

o comando identificado, de acordo com a Tabela 1. 

Esses comandos serão executados ao final de cada 

janela de aquisição, isso para que o usuário tenha tempo 

de cancelá-lo antes da execução do mesmo. 

   
Comandos de EMG Movimento do Robô 

Piscar com o olho esquerdo uma vez Virar à esquerda 

Piscar com o olho direito uma vez Virar à direita 

Piscar com um olho depois com o outro Ir à frente 

Qualquer combinação não descrita acima Nenhum Comando 

Tabela 1. Comandos de EMG e movimentos do robô. 
 

Reinicia o contador Começa a 

contagem 

compara com 

valor pré-

definido do 

contador 

Limiar de decisão 
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Fig. 3. Programa computacional de treinamento.

6. Treinamento 
Na etapa de treinamento, é feita inicialmente uma breve 

explanação sobre a geração de sinais eletro-biológicos, 

explicando os princípios básicos sobre os sinais de 

EMG. Nesse momento também é feita uma a explicação 

do funcionamento do sistema, desde a captura dos sinais 

com os eletrodos, passando pelo circuito eletrônico, até 

o funcionamento básico do software. Dúvidas sobre o 

funcionamento do sistema devem ser tiradas nesse 

momento. Essas explicações são de extrema 

importância para que o usuário se sinta confortável a 

utilizar a interface. Uma etapa de treinamento bem feita 

ajuda bastante na diminuição de erros ao utilizar a 

interface, pois o usuário se habitua aos comandos do 

sistema. 

Tendo sido realizada a explicação do funcionamento do 

sistema, é hora da colocação dos eletrodos. Nesse 

momento, o usuário irá optar pela utilização dos 

eletrodos de superfície ou da touca de eletrodos. Em 

qualquer uma das duas hipóteses, o posicionamento dos 

eletrodos é feito na mesma região, conforme mostrado 

na Figura 4. Dessa maneira, a diferença entre a 

utilização da touca ou dos eletrodos de superfície é 

mínima, não interferindo na utilização da interface. A 

única vantagem na utilização da touca é que os 

eletrodos ficam bem alinhados, facilitando o processo.  

No caso dos eletrodos de superfície, então, é importante 

que esses se encontrem na altura correta para que o sinal 

adquirido não apresente problemas e que o piscar 

natural dos olhos (os dois ao mesmo tempo) seja 

eliminado. 

Tendo sido feita a colocação dos eletrodos, a próxima 

etapa é a utilização do programa computacional de 

treinamento para que o usuário se habitue a utilizar os 

sinais de EMG facial. Algumas tarefas básicas devem 

ser executadas nessa etapa do processo. O usuário deve 

piscar com um dos olhos e verificar se o piscar 

ultrapassou o limiar de decisão para que o sistema 

reconheça o comando. Caso esse não ultrapasse o 

limiar, deve ser feito um ajuste do fator de escala para 

dar um “ganho” ao sinal. Esse fator não pode ser grande 

demais para que o ruído não interfira no processo. O 

mesmo procedimento deve ser realizado com o outro 

olho, determinando, novamente, o fator de escala. 

Assim, o menor entre os dois fatores de escala deve ser 

escolhido para as seguintes etapas. 

 

 
Fig. 4.  Posicionamento dos eletrodos de EMG. 

 

Tendo sido escolhido o fator de escala, o usuário realiza 

aquisições até que esse se sinta confortável com a 

interface e possa mudar para o próximo passo do 

processo. Nessa etapa é identificado se o usuário é 

capaz ou não de utilizar a interface. Apenas os usuários 

bem sucedidos no processo acima descrito irão seguir 

para os próximos passos. 

 

7. Experimentos 
Foram realizados experimentos tanto com o programa 

computacional de treinamento quanto com o do robô.  

Após uma breve etapa de determinação do fator de 

escala, oito indivíduos realizaram dez piscadas com 

cada um dos olhos para que fosse feita uma avaliação da 

facilidade da utilização da interface e que os usuários 

aptos a utilizar o programa computacional do robô 

fossem determinados. Os resultados desses 

experimentos estão mostrados na Tabela 2. Foi dada a 

opção de utilizar eletrodos individuais de superfície ou a 

touca de eletrodos para os usuários, nesse experimento. 
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Indivíduo Acertos com o 

olho direito 

Acertos com o 

olho esquerdo 

Eletrodos 

utilizados 

Indivíduo 1 8 9 Superfície 

Indivíduo 2 10 10 Superfície 

Indivíduo 3 10 8 Superfície 

Indivíduo 4 10 10 Touca 

Indivíduo 5  10 0 Touca 

Indivíduo 6 10 9 Superfície 

Indivíduo 7 10 10 Touca 

Indivíduo 8 10 10 Touca 

Tabela 2. Resultados do experimento com o programa 

computacional de treinamento. 

 

A opção de utilizar os eletrodos individuais de 

superfície foi adotada por alguns usuários que não 

queriam utilizar a touca por sentir algum desconforto ou 

nos quais a touca não cabia. 

Dois dos indivíduos bem sucedidos nos experimentos de 

treinamento foram escolhidos para a realização do 

experimento com o programa computacional do robô 

móvel.  

Esses indivíduos deveriam seguir uma trajetória pré-

definida marcada no chão, conforme mostrado na Figura 

5. A trajetória apresentada prevê a ocorrência de todos 

os comandos implementados no sistema de interface 

desenvolvido. Primeiramente, deve-se virar à esquerda. 

Depois, ir à frente. Virar à direita e ir à frente 

novamente. Esse experimento foi repetido três vezes por 

cada uma das pessoas que participaram do experimento. 

 

 
Fig. 5. Experimento realizado com o programa computacional 

do robô móvel. 

 

8. Conclusões  
Inicialmente, observa-se que em alguns indivíduos a 

taxa de acerto com um olho é diferente da taxa de acerto 

com o outro. Observa-se que o Indivíduo 5 não é capaz 

de realizar o piscar de olhos com o olho esquerdo 

individualmente, mas foi incluído nos experimentos por 

ser um caso que ocorre com algumas pessoas. Na 

análise dos resultados, porém esse indivíduo não será 

incluído, por ser incapaz de utilizar a interface. Caso 

esse queira utilizá-la, deve-se fazer uma codificação dos 

comandos com apenas o piscar do olho direito. Essa 

adaptação pode ser feita sem muito trabalho. 

Analisando os outros sete indivíduos, chegamos às 

conclusões mostradas graficamente na Figura 6. A taxa 

média de acerto foi de 95,71%, o que é um resultado 

bastante satisfatório em sistemas de interfaces homem-

máquina controlados por sinais eletro-biológicos. 
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Fig. 6. Resultados dos experimentos com o programa 

computacional de treinamento. 

 

Os indivíduos 7 e 8 foram selecionados para utilizar o 

programa computacional do robô, por terem obtido um 

bom resultado nos treinamentos. Esses dois indivíduos 

realizaram o experimento descrito anteriormente três 

vezes e em todas as vezes conseguiram percorrer o 

percurso em aproximadamente um minuto. 

Analisando os experimentos no programa 

computacional de treinamento, conclui-se que a 

interface desenvolvida é de fácil utilização, devido ao 

grande índice de acertos nos comandos de EMG 

executados pelos indivíduos. Além disso, o processo de 

colocação dos eletrodos e ajuste do fator de escala não 

duraram mais que quinze minutos. Isso mostra que o 

sistema é de fácil aprendizado, o que é extremamente 

importante para interfaces homem-máquina controladas 

por sinais eletro-biológicos. 

Futuramente, pretende-se aplicar técnicas de controle 

para guiar uma cadeira de rodas motorizada desde uma 

localização inicial até uma localização final, usando 

para isto sinais eletro-biológicos ou apontadores de 

cabeça. Desta forma, o usuário da cadeira de rodas 

poderá se deslocar entre os cômodos de uma instalação 

domiciliar ou pública ou em uma área de circulação, 

apenas definindo a qual cômodo deseja se dirigir. O 

sistema de controle conduzirá então, de forma 

autônoma, a cadeira de rodas até o cômodo desejado, de 

acordo com a aplicação de um controlador de posição e 

orientação, e usando na malha de controle um método 

de desvio de obstáculos, de forma que a cadeira de 

rodas possa desviar-se dos mesmos e alcançar o cômodo 

desejado. 

A escolha do lugar desejado será feita com base em uma 

seleção de símbolos pictográficos disponíveis em um 

tabuleiro eletrônico de suporte de símbolos (com 

varredura automática) acoplado à cadeira de rodas. Este 
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tabuleiro eletrônico será implementado em um PDA 

usando uma programação baseada em C++. Os símbolos 

que serão utilizados são os baseados na biblioteca de 

símbolos SPC (Símbolos Pictográficos para a 

Comunicação), e a maneira de selecionar o símbolo será 

de forma direta com ajuda (apontador de cabeça), por 

piscada de olhos (EMG) ou por movimento do globo 

ocular (EOG). No caso em que não haja qualquer tipo 

de movimento muscular, a escolha do lugar desejado 

será feita por sinais de EEG (estado mental). Para a 

determinação da posição e orientação da cadeira de 

rodas a cada momento, serão instalados sensores fixos 

localizados no ambiente de movimento da cadeira de 

rodas. O sistema sensorial localizado no ambiente de 

movimento é o encarregado de obter a posição e a 

orientação absoluta da cadeira de rodas e, a partir desta 

informação, são geradas as ordens de controle para a 

cadeira de rodas, em função da trajetória que deve 

seguir. De uma forma concreta, serão utilizados dois 

tipos de sensores: câmaras de vídeo e sensores de ultra-

som. Esta solução se encaixa na linha do que se conhece 

como "ambientes inteligentes". 
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Resumen 
Este documento muestra el proceso de diseño de una 

prótesis para amputación parcial de pie tipo Chopart 

desde bocetos hasta pruebas de optimización del 

prototipo final. Se ha elaborado para esto, estudios de 

diferentes materiales y procesos de manufactura hasta 

llegar a una quilla en poliuretano con refuerzo en fibra 

de carbono y cosmesis en silicona, la cual se destaca por 

presentar una aproximación al arco carpiano. Este 

trabajo se realizo con el objeto de suplir la necesidad de 

la Fundación CIREC, centro sin ánimo de lucro que 

atiende entre sus pacientes a personas de bajos recursos. 

 

1. Objetivos 
 
1.1. Objetivo general 
Valorar la adaptación a la marcha humana del diseño de 

la prótesis para amputación parcial de pie tipo Chopart. 

 
1.2. Objetivos específicos 

• Identificar los tipos de amputación de miembro 

inferior. 

• Modelar geometrías de quillas en programas de 

diseño para su posterior análisis por elementos 

finitos. 

• Fabricar un prototipo de prótesis para  la 

amputación parcial de pie 

• Realizar por lo menos una prueba mecánica 

para la prótesis de amputación parcial de pie 

diseñada. 

• Parametrizar el diseño de la quilla de acuerdo a 

las tallas encontradas en el mercado. 

• Verificar los resultados alcanzados en un 

paciente con amputación Chopart. 

• Realizar un manual de usuario para el diseño 

de la prótesis en la amputación Tipo  Chopart. 

 

 

 

2.  Introducción 
El presente trabajo hace parte de una propuesta investigativa 

para mejorar la prótesis de amputación parcial de pie tipo 

Chopart, elaborada en la fundación CIREC (Centro Integral 

de rehabilitación de Colombia) y la cual ha venido 

presentado fallas, entre las que se cuenta la adaptación en 

los pacientes. Así mismo, como parte del proyecto de 

investigación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas titulado “DIAGNOSTICO DE CONDICIONES 

MECANICAS Y DE MATERIALES PARA DISEÑO DE 

DISPOSITIVOS DE REEMPLAZO EN APLICACIÓN 

BIOMEDICA” 

La investigación de las soluciones dadas al problema en 

otros centros de ayuda, permitieron señalar el camino de 

diseño más adecuado y la selección en los materiales; así 

como una prueba de flexión en voladizo en la máquina 

Universal de Ensayos de la Universidad Distrital y en la que 

se evalúa la resistencia de la quilla, como una aproximación 

de la fase más crítica de marcha, el despegue; encontrando 

de esta manera otra de las aplicaciones de la Fibra de 

Carbono como material de refuerzo en un compuesto 

elaborado manualmente de forma laminada con resina 

epóxica. 

El análisis por elementos finitos y la construcción de un 

prototipo de Quilla en polipropileno y otro en Elastómero, 

fueron definitivos para determinar el modelo final; 

convirtiendo de esta manera  la propuesta en un sistema 

modular; quilla, socket  y cosmesis y cuyo proceso de 

fabricación se presenta en este documento, incluyendo la 

participación del paciente en las diferentes etapas. 

Finalmente se desarrolló el proceso evaluativo, con un caso 

real CIREC; haciendo una valoración en el laboratorio de 

marcha de la fundación, con resultados desde la medición 

biomecánica y con las ayudas de los avances tecnológicos 

en cuanto digitalización de video y análisis de movimiento, 

Kinescan. 
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3.  Parámetros Iniciales y Propuesta de 
Desarrollo 

 
Fig. 1. Amputación Chopart.   

 

La técnica quirúrgica fue descrita por primera vez por 

Frariçois Chopart en París en 1792. Al igual que ocurre 

con la amputación de Lisfranc, ha sido una amputación 

proscrita durante muchos años, por los graves 

problemas de pie que provocaba el equinismo 

secundario del muñón. En la actualidad, parece existir 

una tendencia a “rehabilitar” este nivel de amputación, 

gracias a la introducción de nuevos materiales que 

consiguen solucionar los problemas protésicos y sobre 

todo, a la mejora de la técnica quirúrgica que evita la 

marcada tendencia al equinismo de estos muñones 

El desarrollo del proyecto se baso en la consecución de 

un dispositivo  el cual en primera instancia sea de fácil 

producción, que sea multitallas y que ofrezca 

condiciones en la marcha adecuada. Para esto se 

propusieron las siguientes propuestas previas: 

 

 
 

Fig. 2. Propuesta de quilla 1. 

 

Propuesta 1: (Fig.2) Este modelo se basa en el arco 

interno y externo del pie, es básicamente un prototipo 

que intenta recuperar la funcionalidad a través de sus 

curvas pronunciadas y bajo espesor; razón por la cual lo 

hace poco resistente a la carga del paciente y su 

integración a la cosmesis se dificulta por la falta de un 

elemento que facilite su adaptación. 

  

 

 
Fig. 3. Propuesta de quilla 2. 

 

Propuesta 2: (Fig.3) Diseño con curvas menos pronunciadas, 

con  una abertura en su parte superior permitiendo colocar 

un elemento elástico optimizando  el despegue en el usuario; 

sin embargo su espesor la hace poco resistente, además de 

ser un poco alta para el paciente. 

 

 
 

Fig 4. Propuesta de quilla 3. Se nota el soporte extra al muñón. 

 

Propuesta 3: (Fig.4) Presenta una curva frontal en donde 

reposa el muñón y la hace mucho más cómoda. Además de 

los agujeros de integración para la cosmesis y la curva 

lateral de recuperación de la Bóveda plantar en el  pie. En 

una mejora posterior se incrementa el espesor para hacerla 

mucho más resistente, Presenta adicional al modelo anterior 

una caja para acomodar el muñón y otra en la parte frontal 

superior para localizar el amarre correspondiente. Una 

tercera modificación involucra un poco más de talón 

permitiendo un mayor soporte y cobertura, requiere de dos 

tipos de quilla para la misma talla (derecha e Izquierda) lo 

cual , con el mismo anillo y agujeros de ensamble para la 

cosmesis. La idea básica consiste en poder termoformar el 

talón al muñón de cada paciente. 

 

 

 
 

Fig 5.  Propuesta de quilla 4, elaborado en caucho de poliuretano 

presenta una opción de variar la resistencia del desplazamiento 

durante la marcha 

 

Propuesta 4: (Fig.5) Se trato de adicionar un sistema para 

que la flexión fuera diferente en el trayecto de marcha y 

utilizar un nuevo material en un caucho de poliuretano, pero 
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debido a la complejidad de la construcción del mismos 

se decidió volver a una forma simplificada del modelo 

3. 

 

 
 

Fig. 6. Modelo definitivo, se mantiene el soporte al muñón y 

se adicionan alojamiento para los tornillos que agarran el 

socket. 

 

2. Construcción 
Propuesta 5: (Fig.6) El modelo definitivo es parecido al 

modelo 3 pero se simplifica dejando toda la parte de 

agarre al talón al socket.  Este se elabora en caucho de 

poliuretano el cual le da una rigidez muy buena que se 

traduce en el despegue. Además, tiene un refuerzo en 

fibra de carbono el cual le da condiciones de flexión, 

resistencia y peso óptimas. 

En la fig. 7 se observa el refuerzo y algunos pasos de su 

construcción. 

 

 
 

Fig. 7. Elaboración Refuerzo en fibra de carbono. 

 

Luego se instala el refuerzo en el molde y se inyecta el 

caucho de poliuretano como se observa en la figura 8. 

 

 
Fig 8. Proceso, Molde de inyección y quilla. 

 

Una ves que se tiene la quilla, se desarrolla el socket y 

la cosmesis para un muñón determinado en silicona, la 

cual da propiedades de ajuste bastante cómodas para el 

paciente. (Fig. 9).  

 

 
 

Fig 9. Vista del muñón, del socket (solo e instalado en la quilla) y 

prótesis final. 

 

3. Ensamble 
La prótesis diseñada consta de un sistema de piezas que se 

ensamblan de manera fácil y cuyo objetivo es poder 

reemplazar cualquier  elemento en caso de sufrir alguna 

avería. La prótesis amputación Chopart es un tipo 

Barrachina que  evita bloqueo de la articulación del tobillo. 

 

 
 

Fig 10. Partes prótesis amputación chopart 
 
Para realizar el ensamble se siguen los siguientes pasos: 

Se arma el conjunto Quilla-Cosmesis, para lo cual debe 

sujetar la cosmesis y deslizar de manera suave la quilla 

dentro de esta, hasta lograr insertar por completo ambas 

piezas. 

Una vez logrado el preensamble inicial, tenga listos cuatro 

tornillos REF: Bristol avellanado M4x10 con arandela 

plástica e inserte el Socket dentro de la cosmesis de manera 

que se logre ajustar todo el conjunto final. 
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Fig 11 Prótesis final amputación chopart 
 

4. Pruebas 
Hasta el momento se han realizado 2 pruebas al 

producto final, una de resistencia a carga estática a la 

quilla y otra de utilización en marcha en el paciente. 

Para la primera se realizo un diseño para adaptar la 

quilla en una máquina de pruebas universal Fig 10. Los 

resultados se muestran en la Fig. 11. 

 
 
 
 
 
 

Fig 12. Dispositivo de pruebas estáticas. 

 

De la prueba de carga se puede determinar una 

resistencia de 147,8 Kg como carga pico, sin embargo 

su falla se logra casi bajo condiciones muy críticas en 

las que el apoyo es hacia el borde de la superficie base 

diseñada. 
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Fig 13. Resultados de las pruebas estáticas. 

 

 En la grafica de deflexión se puede observar que la quilla 

diseñada difícilmente logrará el ángulo biomecánico de las 

condiciones normales; sin embargo no sería tan distante para 

un paciente de 100 Kg, en el cual se superarían los 30º en la 

fase del despegue.  Al igual que en la primera gráfica, 

durante el primer intervalo se observa cierto deslizamiento, 

mientras la quilla logra apoyarse sobre nuestro dispositivo. 

Las pruebas de marcha en el paciente (Fig. 14), se realizaron 

en un laboratorio de marcha con equipos del IBV en el 

modulo de Kinescan, en la fundación Cirec. 

La prótesis al ser modular, nos permitió evaluar al paciente 

con dos diferentes tipos de quillas, una semiflexible y una 

semirígida, en dos diferentes poliuretanos; pero con el 

refuerzo en fibra de carbono. Además de una flexible 

únicamente en espuma de poliuretano y sin ningún tipo de 

refuerzo, normalmente la de uso por el paciente. 
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Fig. 14. Pruebas en paciente 

 

6. Conclusiones 
Finalmente, podremos decir que la prótesis semiflexible 

genera una leve mejoría, pero la prótesis semirígida 

proporciona en general mejores resultados y más aptos 

sobre los rangos de normalidad, hay mejor apoyo sobre 

el miembro amputado y mayor seguridad en el paciente, 

incluyendo un despegue más adecuado dadas las 

propiedades elásticas del material de silicona y los 

mejores ángulos logrados en el tobillo del miembro 

amputado. Dado que al ser una prótesis de uso baja y 

empleando una tobillera adecuado no se deshabilita esta 

articulación que presenta movimiento en el paciente. 

 

 
Fig. 15. Resultados quilla semirígida para la movilidad en los 

miembros inferiores, kinescan. 

 
Como aspecto curioso y en todos los casos, se presenta más 

anormal el miembro no amputado (en azul en la Fig. 15); 

pero anormalidad que se disminuye con las prótesis de quilla 

semiflexible y semirígida; es importante aclarar que este 

tipo de pacientes presenta un desplazamiento en el centro de 

gravedad, hacia el miembro no amputado y por lo tanto es 

una de las razones que justifica la alteración, incluyendo la 

sensibilidad que persiste para este tipo de muñones; además, 

las pruebas fueron realizadas sin calzado y sin 

compensación de altura,  por lo tanto bajo estas nuevas 

condiciones el paciente  tendrá una mejor marcha, 

incluyendo el tiempo de adaptación al nuevo dispositivo. 
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Resumen 
La lesión medular trae como consecuencia un deterioro 

progresivo en los sistemas cardiorrespiratorio y músculo 

esquelético principalmente, cambios que afectan la 

calidad de vida de nuestros pacientes. 

Con el objetivo de proporcionar a nuestros pacientes de 

una herramienta que les permita el desarrollo de 

actividad física en forma regular, se diseño y construyo 

un sistema de electroestimulación retroalimentado, a 

muy bajo costo. 

El sistema desarrollado permite en esta etapa 

bipedestación, pero se esta trabajando en la 

actualización del sistema para extender las actividades a 

marcha y ejercicios en bogador. 

 

1. Introducción 
La causa más frecuente de lesión medular la constituyen 

los accidentes de transito. Lesión que afecta 

aproximadamente a  7000-10000 habitantes por año en 

los Estados Unidos. Su incidencia es de 900 por millón, 

afecta 4 veces mas al sexo masculino, tiene una media 

de edad de 29, mediana de 25 y moda de 19 años.  

Es una afección de alto costo, que requiere 

hospitalización y rehabilitación por tiempos prologados 

y personal capacitado para su atención. Y que además 

produce un deterioro progresivo de los sistemas cardio-

respiratorio, músculo-esquelético, urinario, 

tegumentario, entre otros.  

Los principales cambios morfofuncionales asociados a 

la lesión medula son: cambios en la proporción y 

actividad osteoblasto/osteoclasto 
[1]

, perdida 

mineral,
[2,3]

, disminución de la densidad cortical
[1]

, 

aumento del riesgo de fractura por osteoporosis, 

capsulitis adhesiva, disminución de rangos de 

movimiento articular
[3]

, a nivel cardiorrespiratorio 

encontramos aumento en la probabilidad de neumonía y 

atelectacia, por disminución del volumen corriente y 

riesgo de embolia pulmonar y trombosis venosa 

profunda y aumento de probabilidades de infarto agudo 

al miocardio. 

 

En contraste, la practica regular de actividad física, 

permite retardar la aparición o complejidad de estos 

cambios patológicos, logrando mejorar 

considerablemente la calidad de vida de nuestros 

pacientes. 

 

Actualmente existen numerosos equipos de 

electroestimulación disponibles en el mercado, pero que 

en su mayoría carecen de un sistema de 

retroalimentación,  razón por lo cual el sistema no tiene 

la capacidad de adaptarse a los requerimientos de cada 

paciente, produciendo en forma temprana fatiga 

muscular. Y los que poseen un sistema de 

retroalimentación, son de muy alto costo. 

Los primeros sistemas de electroestimulación consistían 

en un electroestimulador que se conectaba directamente 

al paciente a través de electrodos de metal o grafito, sin 

mediar retroalimentación alguna. Estos sistemas se 

denominaron de “loop abierto”. El siguiente sistema en 

ser aplicado a la electroestimulación era de tipo 

discreto, respondiendo a tres estados básicos del sujeto 

(flexión, extensión, e hiperextension), estos sistemas se 

denominaron de tipo “loop cerrado”, ya que existía un 

sistema de control retroalimentado que controlaba la 

intensidad del sistema en respuesta a los cambios del 

sujeto. Finalmente, encontramos un sistema mas 

complejo de control denominado de “loop cerrado” por 

control PID (proporcional, integral derivativo), que 

permite al sistema adaptarse en forma continua a los 

cambios y requerimientos energéticos para mantener 

una posición esperada (referencia)
[4,5,6].

 

El objetivo de este proyecto es construir un equipo de 

electroestimulación funcional retroalimentado por 

electrogoniometria, que permita el desarrollo de 

actividades funcionales en pacientes con lesión medular, 

y así reducir el deterioro producido por el estilo de vida 

sedentario de los pacientes con lesión medular espinal. 
 

2. Materiales y Métodos 
Se selecciono un microcontrolador BS IIpe a 20Mhz, 

con 16Kbytes de memoria EEPROM y 16 I/O; 

programado en PBASIC. El firmware se divide en tres 

subrutinas básicas, que son: chequeo del sistema, 

selección de parámetros de estimulación y 

electroestimulación. Además, deacuerdo a la modalidad 

de estimulación (“loop abierto”, “loop Cerrado” o 

“entrenamiento”) incluye la subrutina de control 

dependiente del electrogoniometro. 

El hardware se divide en: 
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a)Etapa de control: basada en el microcontrolador y el 

firmware que lo gobierna. Y el proceso de información 

proveniente del electrogoniometro. 

b) Retroalimentación: la información  de la posición 

angular de rodilla del paciente es adquirida por un 

electrogoniometro, teniendo como transductor primario 

un potenciómetro unido a un circuito R-C, con el 

objetivo de realizar la conversión AD en forma simple y 

económica. Mediante la función RCTIME del 

microcontrolador. 

 c) Etapa de potencia: formada por transistores bipolares 

unidos a un para de bobinas para producir transientes de 

200V, suficientes para una estimulación excito-motriz. 

Las pruebas del equipo fueron realizadas en un paciente 

con lesión medular completa, nivel anatómico D8, de 12 

meses de evolución. Entrenado por un periodo de 8 

meses. 

Las pruebas realizadas fueron:  

 
Tiempo de bipedestación, con el paciente sedente en la 

silla de ruedas se inicia la electroestimulación con una 

rampa ascendente hasta lograr la bipedestación. Cuando 

ocurre un evento de fatiga (flexión de rodilla > de 15 

grados) el sistema incrementa la energía hasta lograr la 

extensión. La electroestimulación es finalizada por el 

paciente o si la energía supera un valor predeterminado  

 
Torque isokinetico máximo: las pruebas fueron 

realizadas en un dinamómetro Cybex. Los parámetros 

fueron: arco completo de movimiento, 10º/s y se 

realizaron 5 series con distintos parámetros de 

electroestimulación. 

 

3. Resultados 
Los tiempos de bipedestación logrados son como 

máximo de 12 minutos. Teniendo que ser detenidas las 

pruebas por fatiga de las extremidades superiores. El 

sistema de control retroalimentado por 

electrogoniometria tardo menos de 2000ms en corregir 

el error (flexión mayor de 15 grados).  

La media de torques isokineticos fue de 48.8 Nm, con 

un peak de 53 a los 46 grados de extensión de rodilla. 

No teniendo diferencias significativas al comparara los 

torques obtenidos con los distintos parámetros de 

electroestimulación. 

 
4. Discusión 

El equipo desarrollado permite la bipedestación de 

pacientes con lesión medular, y actualmente se esta 

trabajando en una actualización del firmware que 

permita el desarrollo de marcha. 

Se detectaron fallos en la etapa de potencia, ya que la 

técnica utilizada para elevar el voltaje, producen una 

estimulación en potencia más que en corriente, lo cual 

impide un rendimiento fisiológicamente optimo de los 

tejidos excitables. 

La principal ventaja del sistema desarrollado, es la 

incorporación del sistema de control retroalimentado, 

que permite aumentar el rendimiento de nuestros 

pacientes, en comparación con un sistema convencional. 

 

 
Fig. 1. Experimentos realizados. 

 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

Hz 30  40 60 80 100 

PW 600 600 600 600 600 

Tren  4 4 4 2 2 

Pausa 30/5 20/5 10/5 10/10 10/5 

Contro discret discret discret discret Discret 

EG No No No No No 

G/seg 10º/s 10º/s 10º/s 10º/s 10º/s 

Torque 53Nm 52Nm 47Nm 46Nm 46Nm 

%WB 75.4% 74.3% 67.1% 65.7% 65.7% 

Angulo  46º 46º 82º 80º 76º 

Tabla 1. Resultados de los experimentos. 

 

5. Conclusiones 
Los tiempos de bipedestación logrados como máximo 

fueron de 12 minutos, teniendo como principal limitante 

la fatiga de extremidades superiores que fue inducida 

por aumento de carga en estas, por problemas posturales 

a nivel de cadera. Otro limitante del sistema es que 

incorpora corrientes que simulan un Bursa de EMG, los 

cueles tienen componentes de alta frecuencia que 

explicarían una fatiga temprana de extremidades 

inferiores y la similitud de torques obtenidos, aun 

cambiando los parámetros de estimulación a bajas 
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frecuencias (aumento de pausa, pero manteniendo la 

forma del Bursa), que en todos los casos lograría una 

contracción tetanica, que es altamente fatigante. 

 La respuesta del sistema a la flexión de rodilla, en todos 

los casos fue menor a 2000ms, permitiendo al paciente 

recuperar en forma rápida y automática la posición 

bípeda. 

Los torques máximos obtenidos  fueron de 53Nm, sin 

diferencias significativas al comparar entre distintos 

parámetros de electroestimulación, lo cual se atribuye a 

la contracción tetanica lograda en todas las pruebas, lo 

que se traduce en una máxima contracción con todos los 

parámetros de EE. 

Finalmente, hemos concluido que el sistema de control 

retroalimentado tiene un buen rendimiento, pero que las 

falencias del sistema están en la etapa de potencia, ya 

que al parecer una estimulación simulando la EMG no 

logra buenos rendimientos fisiológicos, ya que fatigan 

rápidamente el músculo. 
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Resumen 
Los sistemas de visión estereoscópica permiten obtener 

distancias de objetos dentro de una escena a partir de un 

par de imágenes de la misma. Esta configuración 

presenta grandes inconvenientes cuando la escena 

presenta zonas de nivel de gris uniforme o gradientes en 

el mismo sentido de alineación de las cámaras. Estos 

problemas provocan una falta de certeza en el cálculo de 

las distancias. 

Para corregir las incertidumbres, se propone una 

configuración de tres vistas en forma de L para poder 

recuperar dos pares de imágenes con alineaciones 

ortogonales. A partir de la incorporación del segundo 

par ortogonal se mejora precisión en el cálculo del mapa 

de disparidad en algunas regiones que no se podían 

estimar utilizando solamente un par estéreo.  

Si bien el algoritmo necesita la incorporación de otra 

vista y el cálculo en paralelo de otro mapa de 

disparidad, el resultado es un mapa de disparidad de la 

escena de mejor calidad, permitiendo disminuir la 

incertidumbre en una zona mayor de la escena. 

 

1. Introducción 
Cuando existe una pérdida o disminución de 

capacidades sensoriales se utilizan métodos y 

dispositivos que sustituyen o aumentan un sentido. La 

sustitución sensorial es el uso de un sentido humano 

para recibir estímulos que normalmente son recibidos 

por otro. La información obtenida habitualmente por el 

sistema visual debe ser reemplazada por un sistema 

sensor que adquiere datos y excita un conjunto de 

actuadores que activa otro de los sentidos. Usualmente 

se utiliza el tacto o la audición como sentidos 

sustitutivos de la vista. 

El presente trabajo está enmarcado dentro de un 

proyecto de investigación que pretende realizar aportes 

en el área de la Tecnología de Rehabilitación, diseñando 

y desarrollando un sistema capaz de obtener 

información a partir de tres vistas y diseñar un sistema 

de realimentación táctil (o auditivo) con el propósito de 

que el usuario pueda interpretar los datos del entorno en 

tiempo real. 

En la primera etapa de este proyecto se evaluaron 

algoritmos de visión estereoscópica para determinar la 

profundidad a la que se encuentran los objetos, y 

obtener de este modo la información del entorno. En 

una segunda etapa, objeto del presente trabajo, se 

desarrolló un método que registra información del 

entorno a través de tres vistas. El uso de múltiples vistas 

de una escena tiene su origen en la geometría 

proyectiva. [2] 
 
Visión Esteroscópica 

El término visión estereoscópica se refiere a la habilidad 

de inferir información sobre la estructura 3-D y la 

distancia a partir dos o más imágenes tomadas desde 

diferentes ángulos. Desde un punto de vista 

computacional, un sistema de visión estéreo debe 

resolver dos tipos de problemas. El primero de ellos, 

conocido como correspondencia, consiste en determinar 

qué elemento en el ojo (imagen) izquierdo se 

corresponde con cuál en el ojo (imagen) derecho. El 

segundo problema que un sistema estéreo debe resolver 

es la reconstrucción. La percepción en 3-D que una 

persona tiene de su entorno a través de la vista se 

consigue gracias a la interpretación que el cerebro 

proporciona de la diferencia calculada en la posición en 

la retina, llamada disparidad, entre elementos 

“correspondientes”. Las disparidades de todos los 

puntos de una imagen conforman el denominado mapa 

de disparidad, que puede ser representado como una 

imagen. 
El diagrama de la figura 1 muestra la vista superior de 

un sistema estéreo compuesto por dos cámaras tipo 

"pin-hole" (cabeza de alfiler). Los planos de imágenes 

izquierdo y derecho son coplanares, y están 

representados por los segmentos Il y Ir respectivamente. 

Ol y Or son los centros de proyección. Los ejes ópticos 

son paralelos; por este motivo, el punto de fijación, 

definido como el punto de intersección de los ejes 

ópticos, se encuentra ubicado infinitamente lejos de las 

cámaras. 

La manera en la que el sistema estéreo determina la 

posición en el espacio de los puntos P y Q (ver figura 1 

(a)) es la triangulación, es decir, mediante la 

intersección de los rayos definidos por los centros de 

proyección y las imágenes de los puntos P y Q, pl, pr, ql, 

qr. La triangulación depende de manera crucial del 

problema de correspondencia: si (pl, pr) y (ql, qr) son 

tomados como pares de puntos de imagen 

correspondientes, la intersección de los rayos Olpl - Orpr 

y Olql – Orqr llevará a interpretar los puntos imagen 

como proyecciones de P y Q; pero si (pl, qr) y (ql, pr) 
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son los pares seleccionados como puntos 

correspondientes, la triangulación devolverá P' y Q'. Se 

puede apreciar que ambas interpretaciones, si bien son 

diferentes, se sustentan sobre la misma base una vez que  

se aceptan las correspondencias respectivas.  

Se asume ahora que el problema de correspondencia 

está resuelto y se pasa a la reconstrucción. Para ello la 

concentración está en recuperar la posición de un único 

punto, P, a partir de sus proyecciones pl y pr (figura 1 

(b)). La distancia T entre los centros de proyección Ol y 

Or se conoce como línea base del sistema estéreo.  

 
Fig. 1. Vista superior de un Sistema Estéreo. 

 

Sean xl y xr las coordenadas de pl y pr respecto de los 

puntos principales cl y cr, f la longitud focal común, y Z 

la distancia entre P y la línea base. A partir de la 

similitud de los triángulos (pl, P, pr) y (Ol, P, Or) se 

tiene: 

 l r
T x x T

Z f Z

+ −
=

−
 (1) 

Resolviendo la ecuación para Z se obtiene: 

 
T

Z f
d

=  (2) 

donde d = xr – xl, la disparidad, mide la diferencia de 

posición en la retina entre los puntos correspondientes 

en las dos imágenes. A partir de la última expresión 

puede verse que la profundidad es inversamente 

proporcional a la disparidad. Se puede apreciar este 

fenómeno al ver objetos en movimiento: los objetos más 

distantes parecieran moverse más lentamente que los 

que se encuentran cercanos. Esto es válido siempre y 

cuando los ejes ópticos de las cámaras se encuentren 

paralelos entre sí. 

Como puede observarse en la ecuación (2), la 

profundidad depende de la longitud focal, f, y de la línea 

base estéreo, T; las coordenadas xl y xr están referidas a 

los puntos principales, cl y cr. Las cantidades f, T, cl y cr 

son los parámetros del sistema estéreo, y encontrar sus 

valores constituye el problema de calibración estéreo. 

Existen dos tipos o conjuntos de parámetros que 

necesitan calibrarse en un sistema estéreo, llamados 

parámetros intrínsecos y extrínsecos [1]. 

Debido a que en muchas ocasiones los parámetros 

intrínsecos, o los extrínsecos, o ambos, son 

desconocidos, el problema de reconstrucción se 

transforma en un problema de calibración. No obstante 

existen técnicas para obtener suficiente información 3-D 

sin tener conocimiento a priori de los parámetros estéreo 

(sistema estéreo sin calibración) [1], [2]. Para este caso 

se recurre a la geometría del sistema estéreo, conocida 

como geometría epipolar. 

La geometría epipolar plantea  que dado un par de 

cámaras estéreo, cualquier punto P en el plano 3-D 

define un plano 
P

π , llamado plano epipolar, que 

contiene a P  y a los centros de proyección de ambas 

cámaras. Las líneas en donde 
P

π  intercepta los planos 

de imágenes  se denominan líneas epipolares 

conjugadas. De lo anterior se desprende que por cada 

punto en el plano imagen, para un P dado,  pasará sólo 

una línea epipolar. La importancia de esta conclusión 

radica en que un par de puntos correspondientes (puntos 

de la imagen izquierda y derecha que se corresponden 

entre sí) deberán encontrarse en las líneas epipolares 

conjugadas. Este postulado se conoce como restricción 

epipolar, y su aplicación facilita la resolución del 

problema de correspondencia. 

Si el par de imágenes estéreo ha sido previamente 

rectificado, las líneas epipolares conjugadas se vuelven 

colineales y paralelas a la línea base del sistema estéreo. 

Esto significa que puntos que se corresponden en ambas 

imágenes tienen la misma coordenada en el eje vertical 

y, reduciendo  el problema de correspondencia a la 

búsqueda en una sola dimensión (eje horizontal x). 
 
Métodos existentes 

La principal guía para resolver el “apareamiento” de un 

par de imágenes estéreo (problema de correspondencia), 

se basa en la semejanza o la no semejanza. 

Características o áreas correspondientes deben ser 

similares (semejantes) en ambas imágenes del par 

estéreo. Existen diferentes medidas de semejanza, 

difiriendo entre sí en el costo computacional, la 

eficiencia, etc. Básicamente se pueden dividir las 

diversas técnicas en dos grupos: las basadas en 

características, y las basadas en la correlación.  

Los métodos basados en características restringen la 

búsqueda a un conjunto disperso de puntos. Emplean 

propiedades simbólicas y numéricas de las 

características, disponibles a partir de los descriptores 

de características. Estos métodos están altamente 

condicionados con el entorno y tienen alta variabilidad 

en los tiempos de cálculo. 

En los métodos basados en la correlación, los elementos 

a comparar son ventanas de la imagen de dimensión 

fija, y el criterio de semejanza es una medida de la 

correspondencia entre las ventanas de las dos imágenes. 

El elemento correspondiente queda determinado por la 

ventana que maximiza el criterio de semejanza dentro 

de la región de búsqueda. Dentro de este segundo grupo 

se pueden distinguir varios métodos.  

La obtención del mapa de disparidad a partir de un par 

estéreo (dos vistas), está ampliamente difundido en la 

bibliografía [4][5][6]. Estos métodos brindan buenos 

resultados en entornos estructurados, teniendo bastante 

error en ambientes no condicionados. En tal sentido se 
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evaluaron varios algoritmos de correlación con el objeto 

de mejorar la calidad y la eficiencia del mapa de 

disparidad con un clásico par estéreo ubicado 

horizontalmente.  

Se hicieron pruebas en diferentes entornos y en todos 

los algoritmos se observaron problemas propios de la 

disposición de las vistas. Se observó que en todas las 

escenas donde aparecían detalles horizontales, era 

imposible la determinación con precisión de la 

disparidad (escaleras, mesas, desniveles, etc.) 

En el presente trabajo se plantea el uso de tres vistas y 

dos pares estereoscópicos. Como algoritmo de 

resolución de  mapas de disparidad se utiliza el método 

de suma de diferencias absolutas (sum of absolute 

differences: SAD), por ser equilibrado en eficiencia y 

eficacia. 
 

2. Materiales y Métodos 
El objetivo de la técnica propuesta es solucionar los 

inconvenientes del método clásico de visión 

estereoscópica de dos vistas. Para ello se incorpora una 

tercera vista en disposición ortogonal al par anterior con 

el propósito de obtener dos pares. Ver figura 2. Esto 

permite que el par A opere sobre detalles verticales y 

calcule adecuadamente la disparidad en esas zonas 

(detección de columnas, postes, troncos, etc.). El par B 

ubicado verticalmente permite la determinación de 

correspondencia en detalles horizontales (escaleras, 

etc.). 

La evaluación del método propuesto requiere una base 

de datos de tríos estereoscópicos para realizar los 

ensayos. Por ello es necesario realizar la adquisición de 

tríos y luego un preprocesamiento de las imágenes.  Una 

vez obtenidos los tríos se realiza la separación de ambos 

pares y se calculan dos mapas de disparidad.  
 

A 

B
 

A 

B 

L R 

B 

 
Fig. 2. Esquema de obtención de pares. 

 

Finalmente se plantea una estrategia de combinación de 

ambos mapas en una única matriz resultante. 

En la figura 3 se observa un diagrama en  bloques de la 

metodología empleada. 

 
Fig. 3. Metodología empleada. 

Adquisición y Preprocesamiento 

Los pares de imágenes se obtuvieron con una cámara 

digital sobre un dispositivo que permite ubicar la misma 

en tres posiciones tal como se indica en la figura 2. La 

diferencia entre puntos focales es de 10,7cm. Las tres 

vistas comparten el plano imagen y no existe rotación 

entre ambas para evitar la transformación geométrica de 

rectificación.  

La cámara digital empleada almacena la imagen en 

formato JPEG. Si bien el formato tiene implícito 

pérdida de información, fundamentalmente en los 

bordes, los porcentajes de pérdida son despreciables. 

Por otra parte, los tamaños de las imágenes originales 

son 5 veces más grandes que los tamaños de 

procesamiento. 

Una vez adquiridas las imágenes se inicia la etapa de 

preprocesamiento que consiste en mejorar y ajustar los 

pares para el procesamiento del mapa de disparidad. 

Para ello, es necesario realizar una conversión a niveles 

de gris y una alineación de las tres imágenes. Para 

realizar la alineación se buscan puntos de 

correspondencia en regiones lejanas de ambas 

imágenes. En dichas regiones la disparidad es cero, por 

lo tanto las imágenes deben tener iguales coordenadas 

para dichos puntos. Una vez alineadas las imágenes se 

reduce el tamaño de las mismas al 20%. La reducción se 

debe a la necesidad de adecuar los algoritmos a 

procesamiento en tiempo real. 

Una vez preprocesadas las tres imágenes se extraen los 

dos pares (L,R) y (R,B). En el último par se deben rotar 

π/2 ambas imágenes. 
 
Cálculo de mapas de disparidad por SAD 

El objetivo del algoritmo es obtener la correspondencia 

entre dos puntos del par estéreo y, a partir de allí, 

calcular su disparidad que depende en forma inversa de 

la distancia del sistema de cámaras al objeto. 

Dada una imagen Ii de dimensiones NxM y una ventana 

Vi(x,y)de dimensiones nxm en torno a un píxel Ii(x,y) de 

la imagen izquierda, se busca encontrar una ventana 

Vd(x,y) sobre la imagen derecha Id que sea similar a la 

anterior. Al encontrar la ventana de mayor similitud se 

dice que el píxel central Ii(x,y)  se corresponde con el 

píxel central Id(x’,y) de la ventana derecha. Como las 

imágenes están rectificadas y se utiliza la restricción 

epipolar,  la búsqueda se realiza sólo sobre la misma 

línea en la Id desde la posición (x,y) hasta la posición (x-

dmax,y), donde dmax, representa la disparidad máxima. La 

disparidad se calcula como: d(x,y)=x-x’. 

Si se calcula d(x,y) para cada píxel se obtiene una 

imagen denominada mapa de disparidad. Este mapa de 

disparidad tiene dimensiones (N-n+1) x (M-m+1-dmax). 

Como se comentó anteriormente SAD está basado en la 

correlación.  En SAD se busca minimizar un índice 

denominado GS (Grado de Semejanza). SAD basa su 

medida de semejanza en la evaluación de la diferencia. 

Esto es, el valor de disparidad entre un par de puntos 

que se corresponden será el mínimo valor obtenido de: 

Adquisición 

Preprocesamiento y 

separación de pares 

Combinación y Evaluación 

Cálculo del 

Mapa A 

Cálculo del 

Mapa B 
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donde ( ),
d

V i j d− y ( ),
i

V i j representan los entornos 

definidos anteriormente, y [ ]abs ⋅ representa el valor 

absoluto. La justificación del empleo de esta técnica, se 

basa en que es un método de fácil  implementación y 

que insume menor costo computacional (utiliza sólo 

sumas y diferencias), aspectos importantes si se 

considera la ejecución en tiempo real. 

Se implementó el algoritmo en Matlab® para ser 

aplicados a todos los tríos estereoscópicos. Se buscó 

optimizar el número de cálculos para evitar operaciones 

redundantes.  Para ello se calcula GS en dos partes. En 

la primera se calculan las sumas parciales almacenadas 

sobre un arreglo tridimensional [4]. Luego, en otra etapa 

se calcula GS para un píxel específico de la imagen y 

con los resultados de una línea se obtiene la disparidad. 

La idea consiste en dividir las sumatorias de la 

ecuación, donde la sumatoria interior es utilizada 

también cuando se calcula el GS sobre los vecinos 

superior e inferior. Por lo tanto el valor interior es 

almacenado separadamente en un arreglo 

tridimensional. En una segunda etapa se aplica la 

sumatoria exterior a partir de los valores del arreglo. De 

esta manera se reduce en 1/n el número de operaciones. 

El GS obtenido se calcula para cada píxel de la imagen 

izquierda y para diferentes desplazamientos sobre la 

imagen derecha. De esta manera se obtiene por cada 

píxel (x,y) de la imagen izquierda un vector de 

dimensión dmax. Tal como se menciona anteriormente la 

mejor similitud ocurrirá donde exista el mínimo. La 

posición donde se encuentra el mínimo es el valor de 

disparidad buscado. Este valor es almacenado en la 

posición d(x,y) del mapa de disparidad. 

Analizando las características de GS para diferentes 

valores de d se observa en algunos puntos una meseta en 

torno al mínimo que afecta considerablemente la calidad 

del valor obtenido. Para solucionar este inconveniente 

se toman como puntos  válidos aquellos que tengan 

mínimos bien definidos. El valor del mínimo para cada 

punto es almacenado en otra matriz Min(x,y) para 

trabajar sobre la combinación de mapas. 

 
Combinación de mapas 

El cálculo del mapa de disparidad descripto 

anteriormente se aplica a ambos pares A y B. Una vez 

concluido el cálculo se evalúan diferentes estrategias de 

combinación que equilibran eficacia y eficiencia. Se 

utilizan técnicas de gradientes, de gradientes con 

umbrales, de análisis de mínimos, etc. no descriptas en 

el presente trabajo. De todas ellas, la que obtuvo 

mejores resultados en cuanto a ambos 

condicionamientos fue el análisis de los mínimos. Esta 

técnica asume por hipótesis que las imágenes se 

obtienen con iguales características de brillo y contraste. 

La combinación en cada punto consiste en tomar como 

válida la disparidad cuyo valor de mínimo (obtenido de 

SAD) sea el menor de ambos pares. Es decir, que la 

correspondencia entre los puntos de cada imagen es 

mejor cuando se cumple la condición anterior. Este 

algoritmo se aplica a todos los puntos del mapa de 

disparidad y se obtiene un mapa de disparidad 

combinado. 

 

3. Resultados 
Se adquirieron 5 tríos de diferentes escenarios, 

exteriores e interiores, emulando el entorno de un 

individuo. La distancia entre cámaras utilizada fue 

10,7cm. Luego se realizó la conversión a niveles de gris, 

alineación de los tríos y extracción de pares. 

El cálculo de los mapas se obtuvo utilizando SAD con 

un ancho de ventana de 5x10. La combinación se 

obtuvo por el método de comparación de mínimos. En 

la figura 4 se observa la imagen de entorno (a), el mapa 

de disparidad del par A (b), el mapa de disparidad del 

par B (c) y el mapa de combinación con operación 

morfológica (d). 

    
 a b 

    
 c d 

Fig. 4. Mapas de disparidad. 

Utilizando los tres mapas de disparidad de cada trío (par 

A, par B y combinación) se calcula la cantidad de 

puntos indicados como válidos por el algoritmo (Ver 

tabla 1)  se puede apreciar para cada trío el porcentaje 

de puntos con mínimos definidos donde  
Trío Mapa Par A Mapa Par B M.Combinación 

1 36 41 42 

2 37 27 37 

3 37 28 37 

4 38 20 41 

5 51 53 54 

Tabla 1. Porcentaje de puntos válidos. 
 

En la tabla 2 se muestran los porcentajes de aporte de 

cada par al mapa de combinación para cada trío. 
Trío Aporte Par A Aporte par B 

1 21 21 

2 14 23 

3 15 22 

4 7 34 

5 27 27 

Tabla 2. Porcentaje de aportes de cada par al mapa de 

combinación. 
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El porcentaje de cálculo de cada trío no aumenta 

considerablemente (Tabla 1). Sin embargo la calidad del 

mismo se ve ampliamente superada (Tabla 2). 

 

4. Conclusiones 
En el presente trabajo se ha diseñado, desarrollado y 

evaluado un algoritmo adecuado para detectar el 

entorno de forma eficaz y eficiente. El mismo consiste 

en la determinación aproximada de distancias, con el 

propósito de realimentar dicha información a personas 

ciegas en dispositivos de sustitución sensorial. 

El algoritmo utiliza información de tres vistas, 

obteniéndose dos pares estereoscópicos ortogonales con 

sus respectivos mapas de disparidad. Cada mapa se 

calcula por el método SAD, que es un algoritmo simple 

pero de bajo costo computacional. Los mapas de 

disparidad tienen las limitaciones indicadas 

anteriormente para la determinación de distancias en 

algunas regiones. 

Con la combinación de ambos mapas complementarios 

se logra aumentar la cantidad de puntos con un cálculo 

de disparidad correcto y la calidad de dichos valores. 

Los mecanismos de realimentación a utilizar serán la 

audición o el tacto. En ellos la cantidad y sensibilidad 

de los actuadores es notablemente inferior al sistema de 

visión. En tal sentido se produce una reducción de 

información considerable del mapa de disparidad. Esto 

permite que los datos con que trabajen los actuadores 

sean de una calidad superior, puesto que los mismos se 

obtienen por la combinación de gran cantidad de 

valores. 

 
Referencias 
[1] E.Trucco y A. Verri, "IntroductoryTechniques for 3-D 

Computer Vision", Prentice Hall, 1988. 

[2] R.Hartley y A.Zisserman, "Multiple View Geometry in 

Computer Vision", Cambridge University Press, 2004. 

[3] N. Pérez, "Algoritmos de Estimación de la Geometría de 

Múltiples Vistas", Montevideo, 2002. 

[4] C. Sun, "Fast Stereo Matching Using Rectangular 

Subregioning and 3D Maximum-Surface Techniques", 

International Journal of Computer Vision, Vol.47, pp.99-

117, Mayo 2002. 

[5] T. Kanade y M. Okutomi, "A Stereo Matching Algorithm 

with an Adaptive Window: Theory and Experiment", 

International Conference on Robotics and Automatics, 

Sacramento California, Proceedings IEEE, 1991. 

[6] R.A. Lane y N.A. Thacker, "Tutorial: Overview of Stereo 

Matching Research", Imaging Science and Biomedical 

Engineering Division, Medical School, University of 

Manchester, 1998. 

[7] J.P. Graffigna, L.E. Romero, R. Romo, "Evaluación de 

métodos para la obtención del mapa de disparidad en 

sistemas de visión estéreo", XV Congreso Argentino de 

Bioingeniería – IV Jornadas de Ingeniería Clínica, SABI 

2005, Cuaderno de Resúmenes, Pág. 75 (4 páginas), 

Paraná - Entre Ríos, Argentina, Septiembre 2005. 

 

MO-105



 

MO-106



 

 

Sistema de Detección de Obstáculos por Sonar 

Ultrasónico para Personas Invidentes (Bastón 

Ultrasónico) 
 

Yesid E. Santafe Ramón, Diego Jugo, Aldo Pardo, Melvin Gonzalez  
 

Instituto de Investigación y Desarrollo de Tecnologías  Aplicadas (IIDTA), Grupo de Investigación de Ingeniería 

Biomédica (GIBUP), Universidad de Pamplona, Colombia 

 

Resumen 
Con este proyecto se  desarrollo un sistema electrónico 

portátil, capaz de  explorar un espacio físico mediante el 

uso  de transductores ultrasónicos, para lograr una 

ecolocación de los posibles obstáculos que se puedan 

presentar en la trayectoria de una persona invidente. 
 

1. Introducción 
En la naturaleza algunas especies de animales han 

desarrollado durante millones de años de evolución,  

sistemas de ecolocación por ultrasonido,  como por 

ejemplo los murciélagos, delfines y algunas especies de 

ballenas permitiéndoles realizar tareas como la caza y 

desplazamiento con un asombroso grado de precisión. 

El antiguo “bastón manual”  que le permite a las personas 

invidentes hacer el reconocimiento de su entorno mediante 

el contacto físico,  esta limitado por la longitud del mismo, 

y a su vez se convierte en una tarea incomoda tanto para el 

invidente como para los peatones, sobre todo en lugares 

muy transitados.  El proyecto tiene como objetivo 

desarrollar un dispositivo electrónico portátil que   

reemplace al antiguo bastón con sus limitantes y además 

brindarle una herramienta tiflotécnica autónoma, que este 

al alcance de la comunidad invidente del Norte de 

Santander dicha herramienta dará más comodidad y un 

mayor alcance  de exploración al usuario.  

Este instrumento utiliza un sistema de medición por sonar 

que le permitirá conocer la distancia que hay entre el 

prototipo y un posible obstáculo, generando una señal 

audible que varía su frecuencia en función de la distancia 

medida, la cual será escuchada mediante un auricular. 

La persona utilizara el dispositivo de la misma forma que el 

tradicional bastón haciendo un ligero movimiento en 

sentido horizontal, de esta manera se garantiza que el 

usuario pueda adquirir la información suficiente del  

entorno que lo rodea, determinando si existe o no un 

obstáculo. Deforma que pueda establecer su posición y una 

distancia aproximada del objeto, permitiendo que el 

usuario tome una trayectoria evasiva. 

Inicialmente se relaciono y profundizo  con el mundo del 

invidente, para saber como piensa, como interpreta su 

entorno, esto implica la forma de reconocer objetos y 

obstáculos en su camino. Con base en lo anterior y a 

información recolectada, y experiencias, se definieron los 

requerimientos de funcionalidad de dispositivo portátil. 

2. Marco Conceptual 
Instrumentos para Invidentes 

Un pequeño porcentaje de la población sufre problemas 

relacionados con la visión, estas personas ven afectada su 

calidad de vida de una forma considerable, dependiendo 

muchas veces de la ayuda de otras personas para realizar 

actividades básicas que requieren una percepción visual. 

Este problema genera un malestar emocional, ya que las 

personas invidentes son  dependientes de otras y en algunos 

casos no cuentan con la ayuda necesaria para reconocer 

objetos y obstáculos en su trayectoria, comprometiendo así 

su salud física. 

Con el desarrollo tecnológico se han creado herramientas 

tecnológicas que sirven para estimular procesos de 

orientación, movilidad y comunicación en personas 

invidentes, denominados sistemas de percepción visual 

asistida[10], los cuales ayudan a las personas invidentes ha 

realizar, sus propios mecanismos de estructuración de la 

información y su correlación con el entorno. Estas 

herramientas también  son conocidas como tiflotécnicas 

[5,10], pero son de difícil obtención para la comunidad 

invidente de nuestro país. Debido ya sea al poco 

conocimiento que se tiene de ayudas secundarias; como 

Tom Puce (pequeño), que detecta objetos a cuatro metros, 

alerta mediante vibraciones y cuesta 762 euros y el  bastón 

láser utilizado en la ONCE (organización de invidentes de 

España)[5],que es un modelo sofisticado y caro (2.286 

euros), se llama teletacto y describe el espacio con mayor 

amplitud (hasta 15 metros), con su considerable costo hace 

que la persona con ceguera que lo pueda utilizar sea 

considerada como “privilegiada"[5,8]. 

  

 
Fig.1. Ayuda tiflotecnica en España. 
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Se entiende por Tiflotecnología el conjunto de técnicas, 

conocimientos y recursos encaminados a brindar a los 

ciegos y deficientes visuales los medios oportunos para la 

correcta utilización de la tecnología.  

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), a 

través de la Unidad Tiflotécnica, se encarga de la 

evaluación, importación y reparación de aparatos y 

materiales especiales, así como de fomentar la 

investigación, la fabricación en España de los prototipos 

que se estimen más adecuados y necesarios.[5]. En 

Colombia el encargado de esta tarea es el Instituto Nacional 

de Ciegos (INCI)[11]  

 

Transductores de ultrasonidos 

Actualmente el uso de transductores o sensores se ha 

tornado muy común en  nuestras actividades diarias como 

lo son la industria el comercio y actividades domesticas 

facilitando las acciones realizadas en cada área.[12-18] 

Dichos transductores son capaces de detectar varios tipos 

de variables: como pueden ser  la humedad, el movimiento, 

la presión, etc., siendo estas las más comunes. Existen dos 

tipos de transductores que posibilitan detectar distancias 

entre objetos, se encuentran los que utilizan tecnología 

láser pero son de un gran costo y difíciles de conseguir en 

tiendas electrónicas, en este proyecto se utilizó el 

transductor de ultrasonido el cual funciona con una pieza 

cerámica como emisor y receptor de sonido donde un 

paquete de impulsos de sonido se convierten en tensión; a 

demás de otras características como por ejemplo tamaño 

fácil adquisición, costo entre otras. 

Ultrasonido es el termino empleado para describir el 

estudio de toda onda sonora cuya frecuencia es superior a la 

capacidad auditiva normal del ser humano. Las frecuencias 

audibles comprenden desde cerca de 30 Hz hasta 20000 Hz 

aproximadamente. Las ondas verdaderas y vibraciones que 

se producen encima de estos valores son llamadas 

ultrasónicas. Por los años 1900 el ultrasonido era todavía 

una novedad y estudiado solo con unos pocos silbidos 

especialmente preestablecidos; por 1930 había llegado a 

ser una interesante pero pequeña área de investigación de la 

física. 

Las fuentes modernas principales  de ultrasonido se 

obtienen especialmente de cristales de materias como el 

cuarzo o cerámicos como titanate de barium ( titaniato de 

bario ) y el zirconate ( zirconato ). La aplicación de un 

voltaje eléctrico alterno a través de las caras opuestas de un 

plato hecho de tales materiales, produce la expansión y la 

contracción alterna del plato con la frecuencia 

impresionada. Este fenómeno en cristales como 

piezoelectricidad, fue descubierto primero en 1880 por 

Paul Jacques y Pierr curie, si la frecuencia de alternancia f 

es tanto que  
l

c
f

2
= , donde c sea la velocidad del sonido 

en la materia y l es el espesor del plato, el tamaño de las 

expansiones que alternan y las contracciones, llegan a ser 

muy grandes, y el plato se dice que puede presentar 

resonancia.  

Los efectos semejantes se observan en la cerámica. Los 

objetos cerámicos tiene la ventaja agregada de poderse 

transformar en forma de platos, de anillos, de cilindros y 

otras formas especiales que son convenientes para cada 

tipo de aplicaciones. Además, algunas materias, como el 

sulfide de cadmium (sulfato de cadmio), se pueden 

depositar en películas delgadas en un medio sólido. Tal 

materia entonces puede servir como un transductor. Otros 

transductores se producen con materiales ferromagnéticos 

variando la intensidad del campo magnético de la materia. 

Las vibraciones intensas de ultrasonido a escala pequeña se 

usan para remover industrialmente tierra u otros depósitos 

de metales. Surge el transductor ultrasónico, quitando 

oxido del metal y permitiendo la unión de metales por 

medio de soldadura. Los polvos plásticos  pueden ser 

moldeados en cilindros pequeños por técnicas semejantes. 

El ultrasonido se usa además en la atomización de líquidos 

e incluso de metales y en la precipitación de partículas de 

humo antes de que ellas se dispersen en el ambiente  

En la actualidad se usa el ultrasonido  en una amplia gama 

de aplicaciones en áreas como la medicina con aplicaciones 

de  ecografías, destrucción de cálculos renales entre, otras 

terapias.  

 

3. Descripción del Instrumento 

 
Fig.2. Diagrama de Bloques del Prototipo. 

 

Los parámetros de funcionalidad del dispositivo se basaron 

en la teoría referente a al la propagación de las ondas de 

ultrasonido, teniendo en cuenta su velocidad             

propagación mientras la onda viaja desde el emisor y 

encuentra el obstáculo  dicho obstáculo hace que la onda 

rebote y llegue nuevamente al receptor. 

Partiendo de dicho principio el dispositivo genero la señal a 

una frecuencia requerida por el transductor y  al momento 

de encontrar el obstáculo el dispositivo creo una señal 

audible que advierte de la presencia del obstáculo 

modificando la frecuencia de la señal audible dependiendo 

de la distancia a la cual se encuentre el obstáculo, de esta 

manera la persona logra una ecolocación de los obstáculos 

presentes en su trayectoria y soslayar  el obstáculo para 

proseguir con su trayectoria. 

La implementación de los componentes esta basada en la 

teoría analizada y a los tamaños, costos y disponibilidad de 

los materiales como se pude evidenciar en el diagrama de 

bloques. 

 

 MO-108



 

 

Descripción  del  Software 

 
Fig.3. Diagrama de Flujo del software. 

 

El software fue elaborado en MPLAB[21] un lenguaje 

ensamblador utilizado por la familia de microcontroladores 

MICROCHIP[1,2,3,21] consta de tres etapas constituidas 

como lo muestra la siguiente figura. 

 
Fig.4. Diagrama de Bloques del Software. 

 
En la primera etapa se diseño la señal requerida por los 

transductores a una frecuencia de operación de 40Khz 

como se aprecia en la figura y con una amplitud de 5 voltios 

por el pin RA0 del  puertoA . 

El programa diseñado para esta etapa se realizó teniendo 

como punto de partida la frecuencia de operación del 

transductor, con este valor de frecuencia se halló el periodo 

utilizando la formula de la ec. (1) 

    
F

T
1

=              ec. (1) 

Donde   

 T= periodo. 

 F= Frecuencia. 

En el que periodo obtenido fue de 25 microsegundos y por 

ende el ancho del pulso es de 12.5 microsegundos, dicho 

valor se empleó para obtener la pausa adecuada en el 

software. 

 
Fig.5. Diagrama de Flujo etapa de detección. 

La etapa de detección se trabajó teniendo en cuenta la 

velocidad de propagación del sonido en el aire 340m/s y un 

alcance máximo de 1m para calcular aproximadamente el 

tiempo en que tarda la onda en encontrar el obstáculo y 

regresar al receptor, utilizando la siguiente fórmula. 

 

t

x
V =              ec.(2) 

Donde : 

  V= velocidad del sonido. 

  x=  espacio recorrido. 

  t=  tiempo transcurrido. 

 
Fig.6. Diagrama de bloques etapa de generación de tono. 

 

Descripción  del  Hardware 

  
Fig.7. Diagrama de Bloques del Hardware. 

 

Los elementos utilizados para la elaboración y montaje del 

correspondiente  dispositivo  se pueden encontrar en 

almacenes especializados de componentes electrónicos en 

el país. 

 

Funcionamiento 

En la fig.8 se puede apreciar el  circuito del prototipo así 

como el modo en que actúan las etapas diseñadas     

anteriormente, en fig.8.b se muestran los pulsos de disparo 

tanto para el transductor, como para el microcontrolador. 

Seguidamente se muestra el tren de pulsos generado por el 

pic, seguido de un retardo que permite la adecuada  

detección del obstáculo y finalmente el tiempo que demora 

la señal el volver a la parte de  control. También se pede 

apreciar la señal que entrega el microcontrolador[1,2,3] MO-109



 

 

fig.8.c 16f84a(señal verde) por el pin RA0 con una 

amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 39.8 Khz.,cabe 

mencionar que el sensor ultrasónico 40TR12B[19,20] tiene 

un margen de tolerancia de +-1%. 

Por el canal 2 se obtuvo la señal del eco que posterior 

mente es tratada por medio de la configuración del lf353 

para  generar en el microcontrolador la correspondiente 

interrupción. y el uso de las etapas de software 

anteriormente descritas. 

 

 
Fig.8. Circuito y señales del prototipo. 

 

A continuación se muestra los componentes utilizados para 

la elaboración de dicho prototipo. 

 
Tabla 1. Componentes Utilizados. 

 

4. Resultados 
Al realizar las pruebas de campo con este prototipo se pudo 

apreciar: 

Se logró una detección con un alcance máximo de 40cms y 

medición precisa para objetos  de superficie plana como 

paredes, puertas muebles detección de personas; para 

cuerpos de tamaño reducido se debe hacer un inspección 

rigurosa y cauta por parte del usuario. 

Una ventaja ha resaltar es que el prototipo esta preparado 

para la recepción en todo momento. 

El prototipo se adapta de manera práctica a la mano ya que 

es liviano y resulta cómodo para el usuario. 

Se consiguió obtener un prototipo capaz de brindar una 

alternativa para las personas que carezcan del sentido de la 

visión. 

Eliminar el contacto físico es una de las ventajas que ofrece 

el sistema ya que el invidente va estar seguro de no 

colisionar con su bastón, a personas u objetos, evitando 

posibles incomodidades. 

Los problemas hallados en el la elaboración y 

funcionamiento del prototipo son los obtenidos con la clase 

de sensor donde la dirección del reflejo depende del ángulo 

de incidencia es decir cuanto mayor es el ángulo de 

incidencia mayor es la probabilidad de perder la onda y 

producir falsas medidas. Las superficies ásperas e 

irregulares agravan el problema ya que producen reflejos 

en todas las direcciones, en algunos casos esta ondas serán 

detectados cuando la onda haya rebotado de uno a más 

objetos cercanos por lo tanto las medidas pueden ser 

erróneas. 

Además no todos los cuerpos ni formas pueden ser 

detectados con facilidad debido a la naturaleza de  este, 

como por ejemplo las   superficies rugosas y de poco 

tamaño además de materiales absorbentes del sonido como 

por ejemplo sillas con cojines de espuma, la detección se 

dificultara, ya que la dirección de las ondas reflejadas en la 

superficie rugosa será imprevisible y los cuerpos serán 

detectados a una distancia relativamente corta o no pueden 

ser detectados. 

En caso de que el cuerpo sea de tamaño reducido pude 

darse la posibilidad de que la onda envuelva y no choque 

con el cuerpo desconociendo la presencia de dicho cuerpo. 

A continuación se muestra algunos de los datos tomados en 

laboratorio, (Tabla 2) cabe mencionar que las pruebas con 

personas invidentes no se pudieron realizar ya que el 

alcance de los sensores del primer prototipo no se ajustaban 

a los requerimientos. 

Las Fig.9 y 10 muestran las relaciones entre voltajes, 

distancias y frecuencias obtenidas para distintos 

obstáculos, así como las fotos del prototipo y en la tabla 3 

se aprecia las especificaciones técnicas del prototipo. 

 

 
Tabla 2.  Muestra de Pruebas. 
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Fig. 9.b 

Fig. 9. Representación de la muestra para distintos obstáculos. 

 

 
Fig.10 .a 

 
Fig. 10.b 

 
Fig.10.c 

Fig.10. Fotos del prototipo. 

 

 
Tabla 3. Parámetros de funcionamiento  

del prototipo. 

 

5. Recomendaciones 
Se debe realizar mejoras en el circuito del prototipo para 

perfeccionar los niveles de voltajes en base al sensor 

adquirido. Además con las mejoras que se desean efectuar 

en el prototipo2 como lo es la opción de vibración y mejora 

de audio se  recomienda trabajar con el micro 16f628.  

Cabe resaltar que para obtener resultados satisfactorios 

debe continuar trabajándose con el usuario ya que sus 

sugerencias serán aportes valiosos en las mejoras 

pertinentes. 

En el prototipo2 se debe realizar un estudio mas profundo 

en el caso de que la geometría de los cuerpos sea 

irregular(superficies puntiagudas) para la utilización del 

dispositivo. A demás se deben tener estudios de la 

influencia ambiental, en el comportamiento de dicho 

prototipo. 

En la actualidad se esta trabajando en la mejora del 

prototipo. 

 

6. Conclusiones 
Se logró cumplir con las expectativas establecidas en la 

elaboración de proyecto, como fue conseguir la detección 

de obstáculos sin olvidar las restricciones que esto 

presentaría. 

Se pudo determinar las especificaciones técnicas del 

prototipo como lo fueron frecuencia de operación de 

40Khz y un alcance máximo de aproximadamente 40 cms. 

Se diseño y comprobó el sistema de amplificación de la 

señal entregada  desde el microcontrolador al transductor y 

viceversa.  

El programa diseñado en el microcontrolador cumplió  

favorablemente con los requerimientos establecidos. 

Los resultados obtenidos en la simulación así como los 

reales, demuestran que los diseños cumplen con las 

características deseadas. 

Se comprobó y aplico satisfactoriamente la teoría 

concerniente al ultrasonido y a la electrónica, ya que la 

detección de cuerpos con superficie plana se realizo 

favorablemente. 
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Resumo 
Este trabalho descreve a construção de um 

eletroestimulador seguro, portátil, de fácil utilização e 

baixo custo. Essas características fazem com que o 

equipamento seja acessível a um número grande de 

pessoas que não tinham como usufruir desse tipo de 

tecnologia. A Estimulação Elétrica Funcional (FES), 

tem se demonstrado eficaz no tratamento de pacientes 

com dificuldades de locomoção como resultado de uma 

disfunção do sistema nervoso central. O equipamento 

funciona enviando trens de pulsos com duração e 

freqüência controladas para o músculo a ser trabalhado. 
 

1. Introdução 
Muitos centros ao redor do mundo estão pesquisando 

com intuito de promover locomoção e exercício para 

pessoas que perderam algum ou todo controle dos 

músculos da extremidade inferior [1, 10, 11, 13]. 
A estimulação elétrica se caracteriza por uma corrente 

elétrica passando pelo músculo ou pelo nervo periférico, 

o que causa potenciais de ação em células estimuláveis 

tem efeitos imediatos como a contração muscular e as 

alterações vasculares, enquanto o fortalecimento 

muscular e as mudanças estruturais nas fibras 

musculares podem ocorrer em longo prazo [9, 7, 8]. 

Segundo Dellito & Mackler (1990) há duas teorias para 

a explicação do fortalecimento usando a FES. A 

primeira propõe que o ganho de força ocorra similar ao 

ganho com o exercício voluntário, a segunda propõe 

diferenças fisiológicas entre a excitação elétrica e a 

contração voluntária [12]. Na eletroestimulação 

neuromuscular para o fortalecimento, as contrações 

devem ser tetânicas e no nível de torque mais alto, 

geralmente usado com intensidades de 60% da 

contração voluntária máxima. As contrações musculares 

tetânicas suaves são garantidas quando a freqüência é 

ajustada no eletroestimulador em torno de 50 Hz. As 

fibras fásicas (tipo II) de contração rápida, são 

recrutadas para acrescentar força muscular e rapidez ao 

movimento, possuem as melhores respostas quando se 

utiliza na eletroestimulação uma freqüência na faixa de 

50-75 Hz [6, 9].  
O objetivo deste estudo foi o desafio de elaborar um 

equipamento simples, porem confiável com limitação de 

recurso financeiro e a possibilidade de poder ajudar um 

numero grande pessoas (profissionais e pacientes), pois 

recursos tecnológicos deste tipo só estão disponíveis em 

grandes centros e são de elevado custo, dificultando o 

acesso e popularização dos benefícios terapêuticos. 

2. Materiais e Métodos 
Foi projetado um andador com estimulação elétrica 

neuromuscular, sendo este constituído por três módulos: 

eletroestimulador (figura 1), andador e um adaptador 

para outros andadores. Neste projeto optou-se pelo custo 

reduzido com a  otimização dos canais de saída , sendo 

3 canais efetivos para 4 canais utilizáveis, o protótipo 

conta com um sistema de bloqueio do ativador manual, 

para evitar duplo acionamento e manter a segurança do 

usuário. Características técnicas do aparelho: tipo de 

saída corrente elétrica, corrente máxima de saída 80mA 

(pico por canal), formato do pulso assimétrico bifásica 

balanceada, freqüência portadora controlável de 7 a 

188Hz, largura do pulso ajustável de 40 a 550us , subida 

e descida  da onda em rampa com tempo 

predeterminado, impedância nominal da carga de 1KΩ,  

dois atuadores manuais independentes e aplicação com 

eletrodos  não evasivos.   
Para estimulação do padrão de geração de locomoção da 

marcha (PGL), foi feito uma estimulação elétrica 

funcional, com eletrodos de superfície em nervos 

femorais dos músculos quadríceps e nos nervos 

fibulares para  estimulação dos músculos tibiais 

anteriores. Que respectivamente irão produzir 

movimentos de extensão dos joelhos e dorsiflexão do 

tornozelo. 

Inicialmente com  paciente sentado na cadeira de rodas 

estimula-se uma contração tetânica do quadriceps capaz 

de realizar uma extensão completa dos joelhos 

bilateralmente e dos fibulares para  promoverem a 

dorsiflexão dos tornozelos. Em posição ortostática o 

paciente participa ativamente no processo de locomoção 

assistida através do acionamento do dispositivo manual 

que ipsilateralmente inibi a estimulação elétrica do 

quadricpes, e promove a contração do  músculo 

dorsiflexor. Permanecendo a estimulação elértica e 

contração do músculo quadriceps contralateral . Desta 

forma a ação dos fibulares é dependente de ativação 

manual do paciente que consequentemente  promove 

uma desativação dos quadríceps e uma propulsão do 

membro. 
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Fig. 1. Painéis de controle do equipamento desenvolvido. 

 
2.1 - Experimento Clínico 

Foi realizado um estudo piloto dos efeitos do andador 

elétrico em dois  pacientes, sendo um com lesão 

medular  congênita (mielomeningocele) e outro de 

origem traumática (acidente de trabalho), na clínica 

escola de Fisioterapia. O aparelho foi manuseado por 

um profissional fisioterapeuta e especialista em Neuro 

reabilitação pela Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP. O paciente foi selecionado 

voluntariamente, e assinou um termo de consentimento 

para a realização da divulgação dos resultados.  

O paciente necessariamente deveria conseguir 

permanecer na posição ortostática voluntariamente. Em 

seguida num primeiro momento o paciente  deambulava  

sozinho, ou com supervisão do terapeuta, e logo depois 

eles eram expostos ao uso do andador elétrico para 

realizar a mesma tarefa de andar por percurso de 5m, 

visando observar para futuras analises as alterações na  

velocidade, cadência dos passos e o nível de satisfação 

do paciente com o uso do aparelho.  

 

3. Resultados e Discussão 
Os resultados preliminares obtidos na Clínica Escola de 

Fisioterapia mostram que protótipo construído 

apresentou características satisfatórias, o que nos motiva 

a introduzir melhorias no projeto atual e idealizar 

futuros projetos para serem usados na comprovação de 

sua real eficácia clinica, acessibilidade de consumo,  e 

aplicação clínica  em Bioengenharia. 

Greve  et al, em 1992 realizou um estudo terapeutico 

que busca melhorar o desempenho dos pacientes 

paraplégicos nas atividades de ortostatismo e marcha. 

Foram tratados cinco pacientes do sexo masculino, 

idades entre 22-24 anos, portadores de lesão medular 

traumática, nível T5-T12, completa. O tempo de lesão 

variou entre 12 e 18 meses. Foram estimulados o 

músculo quadriceps e o nervo fibular, com um 

equipamento gerador de ondas retangulares, com 

freqüência e intensidade variáveis de acordo com o 

padrão de resposta de cada paciente. O tratamento foi 

realizado durante 2 meses, diariamente. O tempo de 

estimulo foi de 30 minutos em cada um dos locais 

estimulados. Após o período de treinamento, dois dos 

pacientes, adquiriram ortostatismo e locomoção 

reciproca com o uso de ortese elétrica, permanecendo 

nessa posicao por periodos progressivamente maiores, 

sem sinais de fadiga muscular, nas barras paralelas. Um 

desses pacientes obteve marcha com andador. Dois dos 

pacientes não conseguiram ortostatismo e um 

abandonou o tratamento. Embora os resultados 

preliminares ainda sejam pobres, em face da 

incapacidade do paciente,  

acredita-se que o aperfeicoamento da metodologia de 

uso e da tecnologia empregada poderão trazer subsídios 

na melhora funcional desses pacientes[14].  

A utilização de estímulos seletivos de modo repetitivo 

sobre grupos musculares paréticos  pode facilitar a 

reorganização motora voluntária, permitindo um maior 

controle ativo do movimento, propiciando maior 

mobilidade e independência funcional, além da ação 

local melhorar o trofismo muscular. 

Embora a locomoção obtida com o estimulador seja 

muito limitada  e lenta, exige muito dos membros 

superiores,  pois ela se mostra benéfica para o paciente 

ao possibilitar uma melhora no condicionamento 

cardiorespiratório, Além dos ganhos terapêuticos, o 

paciente com lesão medular   tem uma grande vitória 

psicológica já que é dada a ele a chance de novamente 

estar de pé. 

 
4.  Conclusão 

A simplicidade de construção do protótipo produzido  

possibilitou a reprodução de uma marcha assistida e 

funcional com  eletroestimulação de baixo custo sendo 

assim  um recurso terapêutico promissor. Que nos 

motiva para a realização novas pesquisas com um 

número maior de participantes por um período maior de 

tempo para podermos comprovar sua eficiência  clinica 

e  promover um aperfeiçoamento do aparelho 

produzido.  
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Resumo 
O estimulador neuromuscular implementado possui um 

conversor flyback, com três saídas (2x100V, e 5V), 

sendo que esta última é utilizada para realimentação do 

controlador PWM. Este conversor é capaz de alimentar 

até 8 canais de estimulação. Um espelho de corrente 

simples e funcional foi implementado com base em 

transístores e amplificadores operacionais. Os sinais 

bifásicos para a estimulação são construídos através de 

dois pinos de saída do microcontrolador (MCU), cujas 

rotinas de programação foram desenvolvidas em 

MPLAB. Este MCU possui uma porta USB embutida e 

sua programação é facilitada por meio das rotinas pré-

implementadas pelo fabricante. Para enviar os 

parâmetros da forma de onda de estimulação foi 

desenvolvido um software em Visual C++ 6 da 

Microsoft instalado no computador. Este conjunto 

permite a conexão do circuito de forma rápida e sem 

reinicialização do computador. O estimulador 

neuromuscular foi implementado com tecnologias 

avançadas, meios de comunicação rápidos e práticos.  

 

1. Introdução 
O estimulador neuromuscular funcional implementado é 

parte de um projeto que visa o desenvolvimento de um 

sistema para geração e avaliação de movimentos em 

pacientes hemiplégicos em tratamento fisioterápico. 

A eletroestimulação funcional (FES) tem contribuído 

para auxiliar na recuperação de pacientes plégicos, 

acometidos de lesões neuronais, pois combate a 

degeneração muscular, preservando a massa muscular, 

além de contribuir para que o paciente execute alguns 

movimentos básicos em suas atividades cotidianas [1] 

[2], [3]. 

Muitas tecnologias são utilizadas para FES, desde 

eletricidade elementar até avançados recursos 

computacionais.  

Tendo em vista a complexidade dos tecidos corpóreos 

(pele, tecidos muscular e adposo, entre outros) 

envolvidos na eletroestimulação um nível de tensão de 

dezenas de volts é necessária, mas o controle sobre a 

corrente elétrica é essencial para evitar queimaduras e 

irritação na região de aplicação do eletrodo [4]. Por isso 

uma fonte de tensão de 100 V é utilizada, e o controle 

da corrente é garantido por espelhos de corrente, 

formados por transistores bipolar de junção. 

Para a geração dos pulsos de estimulação são utilizados 

microcontroladores, um por canal, possibilitando 

variações de 100µs na largura do pulso PWM. O MCU 

utilizado permite também uma comunicação rápida e 

prática com o microcomputador (pc), o barramento 

USB, que consiste em uma das formas mais utilizadas 

atualmente para comunicação entre periféricos e o pc. 

Os pulsos de estimulação são parametrizados, formando 

diferentes níveis de eletroestimulação. Os parâmetros 

são enviados ao MCU do microcomputador, mais 

especificamente do software desenvolvido em Visual 

C++. 

Todo o sistema possibilitará, juntamente com sensores a 

serem desenvolvidos, a geração de movimentos 

fisioterápicos, com controle em malha fechada. 

 

2. Fundamentos Teóricos 
Alguns pacientes que perderam as funções motoras, mas 

que apresentam os nervos periféricos intactos, podem 

recuperar os movimentos perdidos através da 

Estimulação Elétrica Neuromuscular Funcional 

(EENM). Em especial, os hemiplégicos, maioria entre 

os plégicos, podem ter um ritmo de recuperação 

acelerada através do uso da EENM [5], [6].  

Conversor Flyback 
A Figura 1 mostra o circuito de potência do conversor 

flyback utilizado (conversor CC-CC Buck-Boost) com 

três estágios de saída, e o circuito de controle PWM é 

mostrado na Figura 2. 

Cada ciclo do conversor é dividido em duas etapas: uma 

com a chave MOSFET fechada e outra aberta. Com a 

chave fechada, é armazenada energia da fonte de 

alimentação no indutor de cada estágio de saída; neste 

estado os diodos estão bloqueados. Cada carga RL está 

sendo alimentada pelo capacitor C correspondente, 

previamente carregado (em ciclos anteriores). 

Com a chave aberta, a energia do indutor se transfere 

para a carga e o capacitor, recarregando-o, através do 

diodo que agora está em condução. 
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Fig. 1. Circuito de Potência do Conversor Flyback. 

 

O indutor é montado como um transformador, com um 

único núcleo, proporcionando isolação entre o estágio 

de saída e o de entrada, múltiplas saídas isoladas entre 

si, e adaptando as tensões de saída em conformidade 

com a carga. 

O circuito de controle PWM atua principalmente sobre a 

tensão de saída Vout3, para que seu valor seja de 5 V. 

 
Fig. 2. Circuito de Controle PWM. 

 

Espelho de Corrente e Formador do Pulso 
Um circuito espelho de corrente fornece uma corrente 

constante e é usado principalmente em circuitos 

integrados [7]. A corrente constante é obtida de uma 

corrente de saída que é reflexão ou espelho de uma 

corrente desenvolvida sobre um lado do circuito, como 

mostra a Figura 3, nesta, a expressão de Ix será: 

β
≈

+β
=

I

1

I
IB      (1) 

I
2I2

IIX ≈
β

+β
=

β
+=     (2) 

Com este princípio, a corrente de estimulação se 

manterá constante, independente das camadas de tecido, 

ou mesmo se ocorrer mal contato entre pele e eletrodo. 

 
Fig. 3. Espelho de Corrente. 

 

Considerando Vout1 e Vout2 da Figura 1, a Figura 4 

mostra o circuito formador de pulsos. V1 e V2 são as 

conectadas ao MCU. 

 
Fig. 4. Circuito Formador de Pulso. 

 

O amplificador operacional A1 forma um amplificador 

diferença, formando pulsos positivos e negativos, além 

do interpulsos (pulso nulo).  

A2 e A3 fornecem juntamente com os transistores 

isolação Ôhmica entre o circuito de controle (5 V) e a 

tensão do flyback (100 V), substituindo isoladores 

ópticos. 

Microcontrolador 
Um MCU pode suprir diversas necessidades de 

comunicação entre transdutores e um pc, pois possui 

pinos de entrada/saída, com de conversores A/D e 

portas de comunicação (serial, paralela e, USB) com 

protocolos específicos para cada tipo [8]. 

O MCU utilizado neste projeto é o PIC 16C745, da 

Microchip, que possui cinco canais de conversão A/D, e 

porta USB padrão 1.1, com velocidade de 1,5 Mbits, 

além de três timers, e outras funcionalidades. 

A Figura 5 mostra o diagrama dos pinos do MCU 

PIC16C745. As siglas seguem a nomenclatura do 

fabricante. As principais características deste MCU 

seguem na Tabela 1. 

Os MCU da Microchip possui uma vasta gama de 

aplicações, pois estão disponíveis em encapsulamentos 

de 6 até 128 pinos, possibilitando variedade de 
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conexões; além do suporte em softwares, emuladores, 

kits de estudo, entre outras funcionalidades.  

O principal software de desenvolvimento é o MPLAB 

IDE, que tem distribuição gratuita através da home page 

da Microchip. Nele é possível a criação de programas 

fontes para realização de funções diversas, também a 

compilação e simulação das instruções [8]. 

 
Fig. 5. Pinagem do microcontrolador PIC16C745. 

 

Arquitetura CPU RISC/Havard 

Número de Instruções 35 

Tamanho da Memória de Programa  8kBytes de 14bits 

No. Pinos  28 

No. Pinos I/O 22 

No. Canais A/D 5 

No. de Fontes de Interrupção 12 

WatchDog Timer Sim/Independente 

Modo Sleep Sim 

Clock do Processador 6 MHz 

Faixa de tensão de Alimentação 4,35 a 5,25 V 

Padrão USB 1.1 

Comunicação Serial USART 

Controle PWM de 10 bits, Modo Capture, três timers 

independentes. 

Tabela l. Características do MCU PIC16C745. 

 

USB 
A porta USB difere em muitos aspectos da porta serial, 

ou mesmo da porta paralela. Sua especificação teve 

apoio de gigantes da informática como IBM, Intel, 

Microsoft, entre outros, e trouxe diversas facilidades, 

tais como conexão plug and play, suporte a 127 

dispositivos por porta, sem a necessidade de 

configurações de hardware [9]. 

Com o seu conector universal, a conexão de dispositivos 

não exige a abertura do microcomputador, muito menos 

a reinicializarão do sistema operacional, pois o mesmo, 

com suporte a USB (Windows 98/ME/XP/2000, por 

exemplo) reconhece automaticamente a inserção de um 

novo dispositivo USB no sistema, configurando-o e 

disponibilizando-o para uso imediato do usuário. 

A Figura 6 ilustra as várias camadas de software e 

hardware que interligam o aplicativo do usuário ao 

dispositivo. 

Visual C++ 
Visando facilidade no emprego de seus 

microcontroladores com suporte a USB, a Microchip 

disponibilizou códigos fonte, drivers com suporte a 

família Windows da Microsoft, e exemplos de aplicação 

em seu website. Este suporte permite o desenvolvimento 

de sistemas que utilizem o MCU’s mais rapidamente 

[10]. 

A forma mais comum e fácil é por meio de HID 

(Dispositivos de Interface Humana), que pode ser 

inserido na programação de um aplicativo por meio de 

um controle ActiveX específico [11]. 

A linguagem de programação freqüentemente utilizada 

é a C++, em especial, o Visual C++ do Microsoft Visual 

Studio. Com uma grande quantidade de exemplos e 

apostilas disponibilizadas na internet, o C++ tem se 

difundido rapidamente, principalmente nos meios 

acadêmicos. Alguns exemplos de programação em C++ 

para USB podem ser encontrados no site oficial do 

padrão USB. 

 
Fig. 6. Camadas de software e hardware da comunicação 

USB. 

 

3. Materiais e Métodos 
O Conversor flyback foi projetado para ser alimentado 

com baterias, com tensão resultante de 24 V, visando 

portabilidade. Os componentes CT, RT, e RD forma 

projetados para uma oscilação em torno de 20 MHz, 

auxiliando na redução do núcleo do indutor.O conversor 

Com possui duas saídas de 100 V, de corrente máxima 

de 150 mA.  

Uma saída do conversor de 5 V é utilizada para 

realimentação do controlador PWM, baseado no circuito 

integrado UC3525NA (Texas Ins.). Este conversor é 

capaz de alimentar até 8 canais de estimulação.  

Um espelho de corrente simples e funcional foi 

implementado com base em transístores e 

amplificadores operacionais. Utilizando o TL084CN, 

que possui quatro amplificadores operacionais em um 

único invólucro, foi construído o estágio formador de 

pulsos. 

Os sinais bifásicos para a estimulação são formatados 

através de dois pinos de saída do MCU, um PIC 16C745 

da Microchip, cujas rotinas de programação foram 

desenvolvidas em MPLAB, um software livre da 
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própria Microchip. Este MCU possui uma porta USB 

embutida e sua programação é facilitada devido às 

rotinas pré-implementadas pelo fabricante.  

Para enviar os parâmetros da forma de onda de 

estimulação foi desenvolvido um software em Visual 

C++ 6 da Microsoft instalado no computador. Este 

conjunto permite a conexão do circuito de forma rápida 

e sem reinicialização do computador. 

 

4. Resultados 
O estimulador neuromuscular implementado funcionou 

adequadamente. O conversor flyback propiciou boa 

regulação do valor de tensão de saída graças ao 

controlador PWM, correspondendo às expectativas.  

O circuito de espelho de corrente produziu com 

eficiência a forma de onda quadrada bifásica. Como 

mostra o tela do osciloscópio na Figura 7. 

 

 
Fig. 7. Saída do Formador de Pulso 

 

O MCU foi facilmente reconhecido pelo computador, e 

realizou o controle do sinal de eletroestimulação. Seus 

parâmetros puderam ser alterados a cada nova 

estimulação. O software desenvolvido é simples, porém 

funcional, e reconhece e envia dados ao MCU via USB. 

Com mostra a Figura 8, a tela do software enviando e 

recebendo dados ao MCU. 

 
Fig. 8. Saída do Formador de Pulso. 

 

Este sistema foi testado com resistores, em vez de 

pacientes, obtendo os resultados esperados e em 

conformidade com a teoria.  

 

5. Conclusão 
O estimulador neuromuscular foi implementado com 

tecnologias avançadas, meios de comunicação rápidos e 

práticos e será um importante componente de um 

sistema de geração e avaliação de movimentos em 

pacientes hemiplégicos em tratamento fisioterápico.  

Com o envio de dados ao MCU, um sistema de controle 

em malha fechada poderá continuar, mudar ou mesmo 

interromper a eletroestimulação, gerando movimentos 

fisiterápicos que auxiliarão na recuperação de pacientes 

plégicos. 
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Resumo 
Este artigo apresenta o estado atual de desenvolvimento 

de uma prótese para reabilitação robótica a ser usada 

por amputados acima do joelho. São apresentados 

detalhes de desenvolvimento da prótese, cobrindo os 

aspectos de projeto mecânico, eletrônico e robótico. O 

protótipo deve receber parte dos comandos de 

acionamento por meio de processamento de sinais EMG 

provenientes da coxa do paciente. Modelos AR e 

ARMA obtidos por meio de estimação recursiva são 

usados na extração de características de sinais de EMG. 

Redes neurais são treinadas para estimar a intenção de 

movimento do usuário (ângulo entre coxa e tíbia 

desejado) a partir destas características. Resultados 

satisfatórios foram alcançados na classificação de sinais 

EMG para determinação da intenção de movimento do 

usuário. Um aspecto inovador da solução proposta está 

na possibilidade de se ter uma prótese que não utiliza 

somente sinais de EMG. É também proposto o uso de 

modelos preditivos modelos preditivos alimentados por 

dados multisensoriais para correto posicionamento do 

pé em relação ao solo.  

 

1. Introdução 
Os estudos em reabilitação têm como principal objetivo 

restaurar as funções motoras perdidas e auxiliar o 

tratamento das desabilidades motoras. Na área da 

engenharia biomédica, a evolução das contribuições 

para reabilitação humana, tem sido significativa, 

causando um grande avanço no que tange resultados e 

aplicabilidade de pesquisas. Isso se deve a uma gama de 

projetos multidisciplinares, que beneficiaram e 

beneficiarão pacientes que necessitam de próteses, com 

objetivo de interesse desenvolver próteses – chamados 

de membros artificiais. A primeira tentativa de se 

produzir sistemas robóticos para uso de pessoas com 

desabilidades físicas teve início no final dos anos 60 e 

início dos anos 70. Praticamente todos os esforços 

iniciais falharam em atingir o estado de produção, 

basicamente pela rejeição dos prováveis usuários aos 

designs desenvolvidos, principalmente nas áreas de 

interface homem/máquina, e aos altos custos [19]. Com 

o sucesso da robótica na área industrial, os novos 

conhecimentos puderam ser aplicados no auxílio a 

pessoas com desabilidades físicas para melhor integra-

las à vida social e ao trabalho. Com o desenvolvimento 

da tecnologia, diferentes técnicas foram aperfeiçoadas, 

visando maior interação entre os diferentes dispositivos 

mecânicos, elétricos ou sensoriais e o usuário de 

próteses, assim como o desenvolvimento de novos 

algoritmos que permitem que mais informações úteis 

sejam recebidas do usuário. Para próteses dos membros 

superiores, os campos de pesquisa de trocas de 

informações e sinais de energia entre a prótese e o 

usuário, avançam através do controle bilateral, 

atualmente campo de pesquisa da tele robótica [12]. Em 

[8] é apresentado um dedo instrumentado que foi 

projetado para controle em malha fechada de força em 

neuropróteses. O protótipo é baseado em uma matriz de 

sensores de força piezo resistivos. Foi verificado que o 

aparelho proposto pode ser utilizado para coletar 

informações de força durante o aperto. Em [9] é 

apresentado uma proposta de um projeto de uma prótese 

elétrica chamada de Mão de São Carlos com o uso de 

atuadores, sensores, sistemas de realimentação de 

informações táteis e controle dos atuadores. Hoje está 

prótese está sendo adaptada para trabalhar com sinais 

mioelétricos. Em [18] é apresentado uma análise dos 

sinais mioelétricos provenientes do coto de um paciente 

amputado no terço medial do antebraço. Para serem 

aplicados em uma prótese de membro superior e terá 

embarcada meios de realimentação tátil das sensações 

de temperatura e pressão, provenientes do objeto 

manipulado. Quanto aos membros inferiores, sabe-se 

que um grande número de desabilidades envolvem 

perda de suas habilidades motoras [11]. Em [11] é 

apresentado um exoesqueleto ativo para auxiliar 

indivíduos com dificuldades motoras nas pernas. Esse 

mecanismo apresenta apenas um grau de liberdade, 

sendo que os movimentos do quadril e do joelho são 
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realizados pelo mesmo motor e o tornozelo é passivo. 

Esse mecanismo é capaz de gerar movimentos humanos 

programados. Em [5] são descritas as atividades de 

concepção de sistemas mecatrônicos para reabilitação 

humana. Para membros inferiores eles propõem uma 

articulação de joelho cuja rigidez é comandada por uma 

válvula controladora de fluxo hidráulico. A válvula 

ajusta a rigidez da articulação a partir do controle do 

fluxo de óleo no circuito hidráulico. Através de sensores 

magneto-resistivo o deslocamento angular do joelho é 

sensoriado. A arquitetura de controle proposta é de um 

controlador fuzzy dedicado a servo-válvula.  

Um problema enfrentado pelos os amputados acima do 

joelho que possuem próteses mecânicas passivas são as 

dificuldades de locomoção em terrenos inclinados e 

com obstáculos, como rampas e escadas. Pelo fato de 

tais próteses serem passivas, elas não apresentam, em 

sua maioria, resistência que facilite a locomoção nesses 

terrenos. Em [10] e [13] é proposta uma prótese 

motorizada com capacidade de interagir com alguns 

tipos de terreno de maior grau de dificuldade de 

locomoção. Estudos preliminares em próteses de pernas 

ativas mostram os benefícios de uma maior 

independência, comparada com próteses passivas de 

joelhos, alcançada pelos deficientes no uso de próteses 

ativas [10], [13]. Os estudos em reabilitação têm como 

principal objetivo restaurar as funções motoras perdidas 

e auxiliar o tratamento das desabilidades motoras. Para 

tratamento de uma patologia do andado conhecida como 

drop foot, [7] apresenta o desenvolvimento de uma 

prótese ativa de pé tornozelo de impedância variável 

(AAFO). Este dispositivo é controlado por computador 

para variar a impedância da junta em resposta à fase do 

andado e às variações no andado passo-a-passo. O 

AAFO comprime uma mola ligada em série a um motor 

DC (SEA), capaz de controlar a rigidez e o 

amortecimento da prótese para rotações plantares e 

dorsiflexoras. Os testes da prótese mostraram que a 

ocorrência do choque do pé com o solo foi eliminada 

para velocidades baixas e controladas, mas aumentou 

para velocidades maiores e a prótese variável diminuiu a 

ocorrência de choques para velocidades maiores em 

67%. Quanto ao problema de arrasto do dedo, esta 

prótese aumentou o ângulo de variação do pé em 200%, 

37% e 108%, em relação à prótese constante para 

velocidades baixas, controladas e altas, respectivamente. 

Com relação ao uso de sinais biológicos para próteses, 

[4] apresenta um sistema de controle de prótese a partir 

da detecção de ondas neurais em gravações 

extracelulares. Sua idéia é captar os potenciais de ação 

gerados diretamente pelos neurônios na região do 

membro amputado. Por outro lado, é mais vigente o uso 

de sinais de eletromiografia (EMG) para o controle de 

próteses. Inúmeras técnicas já foram desenvolvidas 

visando essa aplicação [1], [17]. As maiores 

contribuições têm sido apresentadas quanto à extração 

de informação desses sinais. Para isso, existem 

questionamentos na maneira como o EMG é capturado 

da musculatura, pois esta captura pode ser feita de 

maneira invasiva ou evasiva. Para o controle de prótese, 

o uso dos eletrodos de superfície é mais interessante, 

pois apesar de captarem sinais de uma região muito 

ampla e, de certa maneira, desnecessários e redundantes, 

eles são não invasivos (como os eletrodos de agulha e 

fio), o que facilita imensamente a manipulação, além de 

serem mais higiênicos e de aplicação indolor. Referente 

ao processamento de sinais de EMG, a extração de 

características tornou-se mais eficiente na medida em 

que se observou um avanço maior na capacidade de 

processamento dos computadores. Os primeiros 

trabalhos usavam características estatísticas dos sinais 

no domínio do tempo. Devido à pouca riqueza de 

informação nestas características, passou-se a aplicar 

cada vez mais as medições espectrais e os modelos de 

séries temporais. Quanto à estimação de amplitude, 

pode-se mencionar a técnica denominada 

branqueamento [16]. No que diz respeito à análise no 

domínio da freqüência podem ser citadas a 

Transformada de Fourier em janela e as Transformadas 

Wavelets [16]. Outras técnicas mais sofisticadas foram 

desenvolvidas com base principalmente em teorias de 

processamento de sinais e de controle. Técnicas que têm 

sido bastante utilizadas são as Redes Neurais Artificiais 

e a Lógica Fuzzy [21]. No estudo de classificação de 

movimentos para a implementação de próteses, o 

principal desafio é a estratégia utilizada para se 

conseguir transmitir para a prótese a intenção de 

movimento de seu usuário. Sinais de eletromiografia 

(EMG) têm se mostrado grandes portadores de 

informações de intenções de movimento, pois são sinais 

elétricos gerados pela ativação neuromuscular associada 

com a contração da musculatura [6]. Este artigo 

apresenta o estado atual de desenvolvimento de uma 

prótese para reabilitação robótica a ser usada por 

amputados acima do joelho. São apresentados detalhes 

de desenvolvimento da prótese, cobrindo os aspectos de 

projeto mecânico, eletrônico e robótico. O protótipo 

deve receber parte dos comandos de acionamento por 

meio de processamento de sinais EMG provenientes da 

coxa do paciente. Modelos AR e ARMA obtidos por 

meio de estimação recursiva são usados na extração de 

características de sinais de EMG. Redes neurais são 

treinadas para estimar a intenção de movimento do 

usuário (ângulo entre coxa e tíbia desejado) a partir 

destas características. Resultados satisfatórios foram 

alcançados na classificação de sinais EMG para 

determinação da intenção de movimento do usuário. O 

aspecto inovador da solução proposta está na 

possibilidade de se ter uma prótese que utiliza não 

somente sinais de EMG mas também modelos 

preditivos da robótica bípede para a ativação dos eixos 

do pé. Isto faz-se necessário uma vez que sinais EMG 

de superfície extraídos na coxa permitem determinar a 

intenção de movimento apenas da junta do joelho. 

Portanto, para uma prótese que possui também eixos de 

tornozelo e de pé, é necessário utilizar outras fontes de 

informação além do EMG. Neste caso, propõe-se que 

sinais provenientes dos diferentes sensores sejam 
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fusionados em um modelo preditivo de movimento. O 

modelo é então usado para determinar referências de 

posicionamento do pé com relação ao solo (atitude). O 

projeto deverá auxiliar na reabilitação de amputados 

acima do joelho, permitindo a locomoção em terrenos 

inclinados e escadas. 

 

2. Um Protótipo de Prótese Ativa 
Um dos objetivos deste artigo é apresentar um protótipo 

de prótese mecânica ativa para perna humana, 

apresentando três graus de liberdade: um para o joelho 

(plano sagital) e dois movimentos para o pé (plano 

sagital e plano frontal). Neste protótipo foi utilizado 

alumínio para a maior parte das estruturas e aço para 

hastes de sustentação, conforme está ilustrado na Figura 

1. 
 

 
Fig. 1. Estrutura mecânica do protótipo em desenvolvimento. 

 

Os três graus de liberdade são associados aos ângulos 

θ1, θ2 e θ3, cuja atuação é feita por motoredutores de 

corrente contínua. O protótipo será fixado ao membro 

restante do paciente por meio de um casulo de fixação, 

onde estariam também os sensores de EMG. Conforme 

ilustrado pela Figura 1, apenas a parte mecânica está 

concluída. As atividades atuais estão relacionadas à 

idealização de uma arquitetura modular de 

instrumentação e de controle, procurando empregar 

técnicas comumente empregadas em robótica bípede, 

uma vez que os sinais de EMG relacionam-se apenas ao 

ângulo θ1 do joelho. θ2 e θ3 serão determinados por meio 

de modelos preditivos de intenção de movimento, 

alimentados por medições dos diversos sensores da 

prótese. Para tanto, na parte de instrumentação, estão 

presentes sensores ultra-sônicos para estimação do 

ângulo de inclinação do pé em relação ao solo, um 

acelerômetro para medição das componentes de 

aceleração tangencial do centro da tíbia no plano sagital 

e potenciômetros para medição de posição e estimação 

das velocidades dos eixos das juntas da perna. Nesta 

arquitetura estão presentes um processador mestre 

central e microcontroladores escravos. O processador 

central será encarregado da geração de trajetória e 

estimação dos parâmetros do modelo da perna por meio 

de controle adaptativo. Este processador ainda realizará 

a coordenação de microcontroladores escravos por meio 

de um simples protocolo mestre-escravos com detecção 

de erro. Aos microcontroladores escravos competem 

realizar as tarefas de controle de posicionamento e 

velocidade dos motores e aquisição das medidas dos 

sensores para envio ao processador central. A 

comunicação se dará através de um barramento RS485, 

escolha esta guiada pela sua alta imunidade a 

interferência eletromagnética. Os controladores de junta 

possuirão saturação na corrente de acionamento dos 

motores. Desta forma, se o paciente modificar seu 

balanço (e.g., devido a desequilíbrio), os controladores 

de posição das juntas irão saturar em corrente, dando ao 

paciente a sensação de que a prótese está realizando um 

esforço contrário ao do balanço, podendo ajudar o 

mesmo na recuperação do equilíbrio. No que diz 

respeito aos controladores das juntas do pé, estes 

tentarão manter o pé paralelo ao solo usando medidas de 

ultra-som. E mais alto nível, um modelo de movimento 

alimentado por dados de um acelerômetro e dos 

potenciômetros das juntas será usado para gerar a 

trajetória dos ângulos do pé, objetivando que este esteja 

paralelo ao solo no momento do contato. Os autores 

acreditam que qualquer outra abordagem que fizesse o 

pé se orientar com grande antecedência antes do instante 

de contato poderia atrapalhar o paciente. 

 

2.2 Projeto Mecânico 
O projeto mecânico procurou manter características 

antropomórficas, mas empregando apenas três graus de 

liberdade ao protótipo. Os autores acreditam que os três 

graus de liberdade escolhidos são suficientes para 

mimetizar o andar humano e permitir movimentos 

suaves. O mesmo tipo de mecanismo é empregado em 

robôs humanóides [2]. A prótese foi desenvolvida a 

partir das dimensões da perna de um indivíduo de um 

1m75 de altura. A medida de altura da prótese até a 

articulação do joelho é de 51 cm. Foi utilizado um 

programa de desenho assistido por computador (CAD), 

onde foram desenhadas as peças principais, e a partir 

destas foram feitas as projeções e cotagem para 

posterior usinagem das peças. As juntas da perna foram 

confeccionadas em alumínio, de maneira a diminuir a 

massa total do protótipo. Cada junta é equipada com 

dois rolamentos, para redução do atrito, e um 

potenciômetro fixado na haste do motor, para medição 

do ângulo da junta. O dimensionamento dos motores do 

pé foi feito utilizando a mesma ferramenta CAD. Foram 

fornecidas medidas de massa, volume e inércia para 

pontos escolhidos e, a partir destas medidas, foi 

calculado o torque necessário para atingir uma 

velocidade de ¼ rad/s em um segundo. Este valor de 

velocidade foi definido como meta de capacidade 

máxima de atuação, que está muito acima do que será 

empregado, mas que dá alguma liberdade para atuação 

dos controladores sem que estes entrem em saturação. A 

partir dos torques obtidos, foram selecionados os 

motoredutores das juntas. A Figura 2 apresenta uma 

foto atual da junta do pé.  
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Fig. 2. Detalhe das juntas de tornozelo e pé. 

 

Os requisitos apresentados pelo programa CAD foi de 

um motor capaz de oferecer 212 mNm de torque para a 

junta do pé e 1,24 Nm para o motor da junta do 

tornozelo. Para o motor do joelho, foi determinado o 

torque necessário para sustentar a perna na horizontal, 

considerando o centro de gravidade como o ponto de 

aplicação do peso total da perna, sendo este o caso mais 

severo para o motor do joelho. O torque computado foi 

de 11 Nm, e o motor escolhido é capaz de suprir 26,5 

Nm com seu eixo travado. 

 

2.3 Modelo geométrico 
O modelo geométrico de posição da perna foi obtido 

considerando a atribuição de sistemas de coordenadas às 

juntas da perna, seguindo o algoritmo de Denavit-

Hartenberg [20]. A postura da perna é determinada 

utilizando a matriz de transformação homogênea 

relacionando o sistema de coordenadas da planta do pé 

com aquele do ponto de fixação na perna: 

 

 
 

A matriz (1) é encontrada através de transformações 

sucessivas entre os sistemas de coordenadas 

consecutivos da perna. Seguindo a notação clássica, sθ = 

sin(θ) e cθ = cos(θ). Essa matriz permite relacionar as 

coordenadas p3 = (x3, y3, z3) de um ponto P, 

representadas no sistema de coordenadas 3 (planta do 

pé), com suas coordenadas p0 = (x0, y0, z0) do sistema de 

coordenadas 0 (ponto de fixação da prótese no usuário). 

A relação entre estes pontos determina o modelo 

geométrico da prótese: 

 
 

2.4 Instrumentação de controle 
A arquitetura de instrumentação e controle, possui um 

microprocessador central, responsável pelas tarefas mais 

complexas, entre elas, aquisição e tratamento dos sinais 

EMG, geração do modelo preditivo da prótese, 

coordenação dos microcontroladores através de troca de 

dados e requisições de medição e posicionamento, 

modelagem do sistema e geração de trajetória para as 

juntas. Os microcontroladores escravos são da família 

AVR da Atmel. Estes dispositivos de baixo custo 

possuem capacidade de 16MIPS, suficiente para as 

tarefas atribuídas aos microcontroladores. O 

microcontrolador denominado AVR1 é responsável pelo 

controle dos motores do pé, garantindo o correto 

posicionamento das juntas, através de controle 

adaptativo por modelo de referência, sendo a posição 

desejada fornecida pelo microprocessador central. 

AVR2 tem função similar, mas este controla apenas o 

motor do joelho, que apresenta maior potência e 

necessita de um atuador baseado em MOSFETs de 

potência. AVR 3 dedica-se à medição através de ultra-

som de medidas de distâncias do pé em relação ao solo. 

AVR4 realiza as medições de aceleração providas por 

um acelerômetro piezoelétrico a dois eixos ortogonais. 

Como mencionado anteriormente, a comunicação entre 

todos os módulos se dará através de um barramento 

RS485, que permite que vários dispositivos utilizem o 

mesmo barramento. Será implantado um protocolo de 

comunicação mestre-escravo, que evita choques de 

comunicação, reduz a complexidade da rede e apresenta 

tempo de resposta determinístico. Nessa arquitetura, 

cada dispositivo possui um endereço fixo.  

 

2.5 Estimação da atitude do pé relativa ao solo 
A prótese será equipada com uma série de transmissores 

e receptores ultra-sônicos, integrados no pé, e usados 

para medição de distâncias com relação ao solo. Por 

conseguinte, essas distâncias são usadas para a 

estimação recursiva dos ângulos de atitude do pé com 

relação ao solo (considerado plano). Esses ângulos são 

definidos nos planos sagital e frontal, associados aos 

eixos do pé e do tornozelo. Um estudo inicial foi 

realizado no sentido de relacionar tais medições com os 

ângulos de atitude. Considerando apenas um conjunto 

de sensores relacionados, por exemplo, ao plano sagital, 

a Figura 3 ilustra a geometria do problema.  
 

 
Fig. 3. Geometria da medição de atitude do pé. 

 

Em um mesmo suporte estão dois receptor Rx1 e Rx2, e 

um transmissor Tx a meia distância D entre os 

receptores. Um pulso de ultrasom emitido por Tx é 

refletido no solo abaixo do pé e retorna a Rx1 e Rx2 

após um certo tempo do qual se obtém medidas d1 = L1a 

+ L1b e d2 = L2a + L2b das distâncias percorridas pelos 
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pulsos desde o transmissor. Considerando a medida L, 

os ângulos α1 e α2 e o ângulo de atitude do rolo com 

relação à base do pé no plano sagital, as seguintes 

relações são obtidas: 

 
Nessas relações, os parâmetros L, α1 e α2 são funções de 

D e λ. Com essas relações tem-se um modelo de 

medição que permite obter estimativas de λ¸ a partir de 

medições d1 e d2. A solução trivial a este problema 

consiste em resolver este conjunto de equações, o que é 

uma abordagem susceptível às incertezas associadas ao 

processo de medição por ultra-som. Portanto, um 

modelamento estocástico de faz necessário. Nesse 

sentido, um modelo discreto de evolução de λ, pode ser 

obtido a partir do modelo geométrico, de medidas de 

configuração das juntas e do acelerômetro:  

 
O modelo de evolução permite obter estimativas 

a partir de  , com k sendo o tempo discreto, 

usando predição um passo à frente. Com o modelo de 

medição dado por (3)-(4) as medidas podem ser usadas 

para corrigir e obter uma estimativa de mínima 

variância sem ter que realizar inversão de funções. 

Para tanto, um filtro de Kalman estendido deverá ser 

empregado. Com estimativas de mínima variância o pé 

poderá ser re-orientado por um controlador preditivo de 

forma bastante suave, não atrapalhando o movimento do 

usuário. 

 

3. Processamento de Sinais de EMG 
O processamento de sinais de EMG visa obter 

estimativas para a intenção de atuação que o usuário 

deseja impor ao ângulo θ1. Para tanto, um algoritmo de 

estimação recursiva dos coeficientes de modelos auto 

regressivo (AR) e auto regressivo com média móvel 

(ARMA) foi derivado. A estimação recursiva dos 

coeficientes ai e bi foi realizada seguindo um critério dos 

mínimos quadrados com fator de esquecimento. A 

escolha deste método baseou-se no fato de que as 

informações de maior importância são aquelas mais 

próximas à amostra considerada atualmente no ciclo de 

iteração. Consegue-se esta discriminação das amostras 

com o fator de esquecimento. Como o cálculo dos 

parâmetros é feito recursivamente, espera-se que o 

esforço computacional seja reduzido. Os parâmetros 

estimados no instante k podem ser interpretados como 

características do sinal de EMG dentro do intervalo de 

tempo determinado pelo fator de esquecimento. 

Portanto, uma forma de determinar qual ângulo θ1 o 

paciente está tentando impor à prótese pode ser obtida a 

partir destas características. Para isto, propõe-se que o 

vetor obtido seja usado como entrada para uma rede 

neural perceptron multicamadas. A rede deverá ser 

treinada de forma que uma estimativa confiável do 

ângulo desejado θ1 seja apresentada em sua saída. Então 

a saída da rede neural seria usada como entrada de 

referência para o controlador da junta do joelho. 

 

4. Resultados Preliminares 
Nesta seção, são apresentados resultados preliminares a 

respeito da possibilidade em se usar os sinais de EMG 

na prótese. Para a averiguação dos resultados, foram 

criadas, para cada modelo (AR e ARMA), redes com o 

número de neurônios na camada oculta igual a uma, 

duas e quatro vezes a ordem do modelo. Desta forma, 

pode ser verificado a necessidade ou não em se utilizar 

modelos neurais mais complexos. No experimento 

foram adquiridos sobre uma mesma pessoa dois 

conjuntos de dados de EMG: um para treinamento das 

redes e outro para validação. Os sinais foram capturados 

de um sujeito sadio em condições de deslocamento em 

nível e a uma velocidade constante. Foram obtidos os 

pares de sinais dos músculos Vasto Lateral e do seu 

opositor. Juntamente com estes sinais de EMG, foram 

capturadas medidas do ângulo θ1 (angulação do joelho) 

por meio de um eletrogoniômetro. A eletrogoniometria 

é uma técnica de registro contínuo de movimento 

articular e de posturas entre os segmentos corporais 

quantificando os movimentos e posições em valores 

angulares [3]. Notou-se que as redes treinadas a partir 

dos coeficientes obtidos com os modelos AR e ARMA 

foram capazes de acompanhar satisfatoriamente as 

curvas de treino e de validação. Percebeu-se que podem 

surgir alguns picos que distanciam os valores estimados 

daqueles de teste, como observado na Figura 4.  

 
Fig. 4. Modelo AR e rede com 12 na camada oculta. 

 

De um ponto de vista prático, estes picos provavelmente 

não vão causar grandes transtornos, pois a inércia 

mecânica do sistema filtra esses sinais indesejados. 

Apesar dessas situações, foi possível observar o 

reconhecimento do ângulo do joelho com maior 

verossimilhança a partir do modelo AR e rede com 12 

neurônios na camada oculta, quando observando tanto o 

resultado do sinal de treino quanto para o sinal de 

validação. Porém, não se sabe se este comportamento 

seria generalizado, ou seja, não se pode afirmar com 

certeza se para qualquer sinal de EMG o 

reconhecimento seria tão bom quanto para aqueles 

usados neste trabalho. 
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5. Conclusões 
Neste artigo foi apresentado o estado atual de 

desenvolvimento de uma prótese para reabilitação 

robótica a ser usada por amputados acima do joelho. 

Foram discutidos aspectos de projeto mecânico, 

eletrônico e robótico. Modelos AR e ARMA obtidos por 

meio de estimação recursiva são usados na geração de 

características de sinais de EMG. Redes neurais foram 

treinadas de forma estimar a intenção do usuário em 

mover o ângulo do joelho a partir destas características. 

Resultados satisfatórios foram alcançados na 

classificação de sinais EMG para determinação da 

intenção de movimento do usuário. O projeto da prótese 

é relativamente complexo, envolvendo multifusão de 

dados, classificação dos sinais de EMG e estimação da 

atitude do pé com relação ao solo. Como todos estes 

elementos em uma prótese, os autores acreditam que 

será permitida ao usuário se locomover em terrenos 

inclinados e escadas, o que constitui maior 

independência. O aspecto inovador da solução proposta 

está na possibilidade de se ter uma prótese que utiliza 

não somente sinais de EMG mas também modelos 

preditivos da robótica bípede para a ativação dos eixos 

do pé. Sinais EMG de superfície extraídos na coxa 

permitem determinar a intenção de movimento apenas 

da junta do joelho. O projeto deverá auxiliar na 

reabilitação de amputados acima do joelho, permitindo a 

locomoção em terrenos inclinados e escadas. Na 

continuação do desenvolvimento são esperadas 

limitações de peso e de velocidade de locomoção, 

baseadas nas respostas dos atuadores. A movimentação 

em escadas apresenta algumas limitações relacionadas 

ao posicionamento do pé no degrau, em condições onde 

o contato do pé com o solo for parcial, levando a um 

grande esforço dos atuadores e conseqüente saturação. 
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Resumen 
Durante la marcha humana, la rodilla tiene 

requerimientos muy distintos en las fases de soporte y 

oscilación. Esta función se ha simulado en una ortesis 

basada en la conmutación de dos muelles. Los 

resultados experimentales demuestran que en tan sólo 

media hora un sujeto sano aprende a conmutar las dos 

funciones de la ortesis. Este estudio se considera un 

paso previo a la validación de las ortesis sobre 

diferentes grupos de pacientes con discapacidad, tales 

como pacientes con debilidad muscular en la pierna o 

síndrome post-polio, entre otros. 

 

1. Introducción 
Durante la marcha humana, la pierna tiene 

requerimientos muy distintos dependiendo de la fase del 

ciclo. La rodilla tiene que flexionar en la fase de inicio 

del balanceo y extender a tiempo para el contacto de 

talón, antes de tener que soportar el peso del cuerpo 

durante la fase de apoyo [1]. El control de estas 

funciones parece fácil desde el punto de vista de los 

sujetos sanos, sin embargo, en el caso de patologías que 

cause una discapacidad motora, se comprueba la 

dificultad de estas tareas. En un estudio previo [2] se 

demostró la posibilidad de simular la función de la 

rodilla mediante la conmutación de dos muelles de 

diferente rigidez según la fase del ciclo de marcha 

(apoyo o balanceo). Teóricamente, la relación de rigidez 

entre ambos muelles debía estar entre 20 y 50. La 

rigidez aproximada de los muelles se situaba, tras 

ajustarla experimentalmente para cada sujeto, alrededor 

de 650 N Kg/m durante la fase de apoyo y 30 N Kg/m 

durante la fase de balanceo de la pierna. Otro factor 

importante para el ajuste sería el ángulo de flexión 

dorsal del tobillo que indicaría el fin de la fase de 

apoyo, el inicio del balanceo y que se utiliza para 

conmutar del muelle de alta rigidez al de baja. Aunque 

este ángulo se ajusta para cada sujeto, parece que sí que 

se produce una alteración de los patrones de marcha al 

principio de utilizar la ortesis, hasta que el sujeto se 

acostumbra y aprende a “confiar” en ella. Para 

comprobar esta alteración se diseñaron una serie de 

experimentos en ejecución que consisten en medir el 

movimiento mediante un sistema de video (VICON 6 

cámaras), registrar las fuerzas de reacción del suelo y 

medir la señal de electromiografía (EMG) de cuatro 

músculos en ambas piernas (Rectus y Biceps Femoris, 

Tibialis Anterior y Gastrocnemius).  

Es necesario realizar los experimentos con sujetos sanos 

a los que medir con y sin ortesis, para evaluar, tanto el 

correcto funcionamiento de la ortesis, como el tiempo 

de aprendizaje de su manejo. El patrón de marcha sin 

ortesis al final del experimento se medirá para 

comprobar la persistencia de las modificaciones en los 

patrones. Para realizar estos análisis se supone que los 

cambios de duración de las distintas fases del ciclo 

completo de marcha (zancada) no se escalan 

linealmente con la duración del ciclo, por tanto, la 

conversión a porcentaje, usualmente utilizada en 

análisis de la marcha, estaría contraindicada en este 

caso. Para evitarlo, utilizaremos un nuevo método de 

análisis de la marcha humana recientemente 

desarrollado [3]. Se espera que la adaptación del sujeto 

se produzca muy rápidamente. Este estudio se considera 

un paso previo a la validación de las ortesis sobre 

diferentes grupos de pacientes con discapacidad, tales 

como pacientes con debilidad muscular en la pierna o 

síndrome post-polio, entre otros. 

 

2. Material y Métodos 
Como se ha mencionado previamente, los dos aspectos 

fundamentales en la evaluación de la ortesis son la 

transición entre los dos modos de funcionamiento y el 

aprendizaje en el control de la misma. Dicho control se 

realiza cuando el ángulo de flexión dorsal del tobillo 

alcanza un determinado valor, tal y como ocurre en la 

fase del despegue del pie. 

Los experimentos consistieron en la medición de una 

serie de pasos (pasadas de marcha sobre la plataforma 

de fuerzas en el área de medición) con y sin ortesis y 

que sirvieron para definir un protocolo experimental de 

evaluación de la ortesis. 

Los ensayos consistieron en cuatro bloques de 

condiciones experimentales: medición inicial sin ortesis, 

medición con la ortesis ajustada por defecto, medición 
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con la ortesis ajustada para el sujeto y, finalmente, 

medición de marcha normal sin ortesis. 

Dentro de cada bloque de medición, realizado en una 

misma sesión experimental el mismo día, se realizaron 

un total de cinco ensayos válidos que en el caso de la 

ortesis se subdividieron en más condiciones 

dependiendo de las condiciones de aprendizaje en el 

manejo de la ortesis. Inicialmente, se midieron cinco 

pasadas inmediatamente después de ajustar la ortesis 

sobre el sujeto. Después se permitió al sujeto entrenarse 

en el manejo de la misma durante 15 minutos, bien 

andando, bien ensayando el bloqueo y desbloqueo 

flexionando el tobillo. Tras el entrenamiento, se 

midieron otras cinco pasadas y se volvió a entrenar el 

sujeto. Tras esta sesión de entrenamiento y la 

correspondiente medición de las pasadas, se consideró 

que no era necesario continuar entrenando al sujeto, ya 

que en todas las mediciones bloqueaba y desbloqueaba 

la ortesis correctamente. 

Este esquema de medición del aprendizaje se volvió a 

realizar tras ajustar el ángulo de dorsiflexión de tobillo 

(situado por defecto alrededor de 15º) al ángulo 

preferido por el sujeto. 

El entrenamiento en el manejo de la ortesis podía 

realizarse andando, pero también en bipedestación 

simulando la dorsiflexión del tobillo. De esta manera el 

sujeto podía detectar el desbloqueo del mecanismo 

extensor de la rodilla mediante un leve sonido (clic) del 

mecanismo. Aunque este sonido es, desde el punto de 

vista aplicado, indeseable, parece resultar útil en el 

aprendizaje del manejo de la ortesis. 

 

 
Fig. 1. Recomendación del colocación de los marcadores 

reflectantes (reproducido del manual de VICON, Oxford 

Metrics, Ltd.). 

 

Durante los ensayos se midieron diferentes variables 

bioeléctricas y biomecánicas. 

El movimiento se registró mediante un sistema óptico 

basado en seis cámaras de video a 120 Hz (VICON, 

Oxford Metrics Ltd) que registran el movimiento de una 

serie de marcadores reflectantes situados en una serie de 

referencias anatómicas sobre la piel del sujeto de 

ensayo. Dichos puntos anatómicos se situaron en 

posiciones estándar [4], de acuerdo con las 

recomendaciones del modelo Plug-In-Gait 

proporcionado por Oxford Metrics (veáse figura 1). Tan 

sólo se registró el movimiento de los miembros 

inferiores y del tronco, considerado como un solo 

segmento, descartándose el resto de marcadores. 

Además, se situaron tres marcadores sobre cada 

segmento de la ortesis (figura 2). 

 

 
Fig. 2. Modelo de captura con VICON en la que se pueden ver 

las dos piernas y los marcadores de tronco y cadera, asimismo 

se puede apreciar la ortesis en la pierna izquierda. 

 

La señal de electromiografía de superficie (EMG) de los 

siguientes músculos de ambas piernas: Recto anterior 

(Rectus Femoris), Bíceps femoral (Biceps Femoris), 

Tibial Anterior (Tibialis Anterior) y Gastrocnemio 

(Gastrocnemius) se midió con los electrodos dispuestos 

de acuerdo con el protocolo definido por la SENIAM 

[5]. Dicha señal fue rectificada y filtrada paso-bajo con 

diferentes tipos de filtros: 

1. Filtro paso-bajo Butterworth 4º orden a 300 Hz y 

sin retardo de fase (recursivo). De esta manera se 

pretenden estudiar las posibles respuestas reflejas a 

la acción de la ortesis. Se comparan las señales 

enventanadas alrededor de un instante entre las 

diferentes condiciones experimentales (Análisis de 

Varianza, medidas repetidas). 

2. Filtro paso-bajo Butterworth 4º orden a 30 Hz y sin 

retardo de fase (recursivo). En este caso, las señales 

se pueden utilizar para evaluar patrones de 

activación. 

3. Filtro paso-bajo Butterworth 2º orden a 5 Hz y con 

retardo de fase, lo que da una indicación de la 

fuerza aplicada por el músculo [6]. 

Además, el sujeto marchó sobre dos plataformas de 

fuerza que sirvieron para registrar los instantes de 

contacto y despegue de ambos pies. 

 

3. Resultados 
El primer resultado consistió en la evaluación inmediata 

del comportamiento de la ortesis, tanto por parte del 
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sujeto (evaluación subjetiva que ha llevado a la 

elaboración de una pequeña encuesta) como por parte 

del experimentador. Se contaron los ensayos en los que 

la ortesis no se desbloqueó, que se marcaron no válidos.  

 

 Sin 
entrenar 

Entrenado 
1 

Entrenado 
2 

Fallo  4 2 0 

Desbloqueo 3 5 5 

Total 7 7o 5 
Tabla 1. Número de ensayos en los que la ortesis no se des-

bloqueó porque el tobillo no alcanzó la dorsiflexión requerido. 

Nótese que, en varios casos, el fallo se produjo después de 

pisar en las plataformas, por lo que el ensayo fue válido. 
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Fig. 3. Patrones de actividad de EMG durante la marcha con 

ortesis antes del entrenamiento. Rf y Bf: Rectus y Biceps 

femoris, Ta: Tibialis anterior, Gcn: Gastrocnemius. Las líneas 

verticales indican hs: contacto de talón y to: despegue de los 

dedos. L y R indican, respectivamente, izquierdo y derecho. 

 

Esto demuestra que, con el aprendizaje, mejora el uso 

de la ortesis, ya que el número de fallos disminuyó 

notablemente tras el entrenamiento. 

 

El análisis preliminar de la señal de EMG no mostró 

diferencias notables antes y después del entrenamiento 

como se puede ver en las figuras 3 y 4, aunque se hace 

necesario un análisis más exhaustivo. 

No obstante, parece que hay diferencias en la actividad 

del recto anterior (Rectus femoris) de la pierna izquierda 

(con ortesis) antes y después del entrenamiento. Esta 

ligera reducción en la actividad del recto anterior 

después del entrenamiento no ocurre en la fase de 

soporte, en la que, según estudios recientes, su actividad 

es muy escasa [7], sino en la fase de oscilación. 
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Fig. 4. Patrones de actividad de EMG durante la marcha con 

ortesis después del entrenamiento. Rf y Bf: Rectus y Biceps 

femoris, Ta: Tibialis anterior, Gcn: Gastrocnemius. Las líneas 

verticales indican hs: contacto de talón y to: despegue de los 

dedos. L y R indican, respectivamente, izquierdo y derecho. 

 

Conviene resaltar que el análisis estadístico de las 

señales de EMG mostró diferencias significativas en la 

actividad electromiográfica de los flexores plantares 

(Gastrocnemius) durante la fase de despegue con p sin 

ortesis. La mayor actividad de este músculo con la 

ortesis parece indicar que el sujeto actuaba en en contra 

de ésta. 

La presencia de la ortesis altera los patrones cinemáticas 

de la marcha normal. En la figura 5 se puede comparar 

el ángulo de las rodillas derecha, sin ortesis, e izquierda 

con ortesis. Antes de entrenar, la flexión de rodilla 

durante el balanceo está bastante reducida (figura 5). 
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Fig. 5. Angulos antesdel entrenamiento en el plano sagital de 

las rodillas izquierda con ortesis (línea punteada) y derecha sin 

ortesis (línea sólida). Las líneas verticales representan los 

contactos de talón despegue de los dedos. Valores positivos 

indican flexión. 
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Tras el entrenamiento en el uso de la ortesis, el ángulo 

de flexión de rodilla es más próximo a los valores de la 

pierna sin ortesis, los cuales son aproximadamente 

normales. Esto se puede apreciar en la figura 6, que 

muestra los ángulos de rodilla de un ensayo tras el 

entrenamiento en el manejo de la ortesis. 
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Fig. 6. Angulos tras el entrenamiento en el plano sagital de las 

rodillas izquierda con ortesis (línea punteada) y derecha sin 

ortesis (línea sólida). Las líneas verticales representan los 

contactos de talón despegue de los dedos. Valores positivos 

indican flexión. 
 

4. Discusión y Conclusiones 
Este estudio piloto del manejo de la ortesis demuestra la 

necesidad de evaluar correctamente la fase de 

aprendizaje para el uso correcto de la misma. Aunque 

los patrones de actividad muscular no revelaron grandes 

cambios, sí que se apreció una mejora en el número de 

fallos de bloqueo de la ortesis tras el entrenamiento. 

Conviene resaltar que estos fallos consistieron en que la 

ortesis no se desbloqueaba correctamente para realizar 

el balanceo de la pierna. Por tanto, no se produjeron 

fallos de claudicación de la rodilla, que podrían causar 

una caída. 

Además, hay que resaltar que se observa también una 

variación de los ángulos de las articulaciones con el 

aprendizaje. La diferencia entre los ángulos de flexión 

de rodilla entre las piernas derecha (sin ortesis) e 

izquierda (con ortesis), se redujo con el aprendizaje, 

obteniéndose un patrón de marcha cono mayor simetría. 
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Resumen 
En este trabajo se presenta una propuesta para el 

posicionamiento y guiado de sillas de ruedas en 

espacios interiores, utilizando cámaras estáticas 

ubicadas en el entorno de movimiento, tratando de 

minimizar la infraestructura a bordo de las sillas. Un 

sistema de control externo se encarga de captar y 

procesar toda la información necesaria para obtener la 

posición de las sillas  y generar las correspondientes 

órdenes de control, que les son enviadas vía radio, en 

función de las trayectorias que se deseen seguir. Para la 

identificación de las sillas se ha propuesto la utilización 

de una baliza circular, construida a partir de diodos de 

infrarrojos. Las coordenadas 3D de la posición y 

orientación de las sillas en el entorno se obtienen a 

partir de la información de las cámaras que observan la 

baliza. La propuesta de posicionamiento se basa en 

minimizar un índice de comportamiento que tiene en 

cuenta la varianza del error en la determinación de las 

coordenadas de los centroides de la baliza en las 

diferentes cámaras.  

 

1. Descripción General del Sistema 
Propuesto 

La configuración general de la solución propuesta  es la 

mostrada en la figura 1, donde los elementos 

fundamentales que la constituyen son un sistema de 

percepción (cámaras) encargado de captar el entorno, y 

una unidad de control encargada de procesar las 

imágenes del sistema de percepción, obtener la posición 

de las sillas y generar las consignas de control para ser 

enviadas vía radio.  Evidentemente, los aspectos más 

importantes relacionados con la solución de guiado 

propuesta, son los relacionados con la segmentación de 

la baliza a bordo de la silla, y la obtención de las 

coordenadas 3D y orientación de las sillas en el espacio 

de movimiento.   

 
Fig. 1. Configuración general del sistema de guiado. 

 

Para la detección e identificación de vehículos móviles 

mediante cámaras externas, se han utilizado 

tradicionalmente diferentes alternativas de balizas 

ubicadas a bordo [1] [2]. Las balizas realizadas se 

caracterizan por su sencillez, si bien en algunos casos la 

captación de las balizas es muy sensible a las 

condiciones de iluminación del entorno. Aunque en 

entornos interiores estas condiciones no tienen porque 

ser muy cambiantes, en algunos casos se pueden 

presentar  cambios de la iluminación artificial, cambios 

debidos a la propia iluminación natural cuando la silla 

se mueva por entornos con ventanas, presencia de 

brillos, etc. que pueden suponer una dificultad 

importante para la detección de las balizas. Por otra 

parte, hay que tener presente que la identificación de las 

balizas, y en consecuencia la obtención de sus 

coordenadas 3D se ven dificultadas a medida que 

aumenta la distancia entre las sillas y las cámaras. 

Por todo ello, en este trabajo se propone la utilización 

de una baliza constituida por un elemento circular, de 

diámetro 2 cm (figura 2),  construidos a partir de 5 

diodos de infrarrojos (IR) de media potencia (10 mW) y 

una longitud de onda 850. Con ello se ha podido 

comprobar, en las pruebas prácticas realizadas, que la 

baliza es fácilmente detectable, incluso en condiciones 

ambientales de cambios importantes de iluminación y 

sin necesidad de utilizar algoritmos complejos de 
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procesamiento de imágenes, pudiéndose detectar hasta 

distancias cámaras-silla del orden de los 20 m. 

 

 
Fig. 2. Baliza construida con diodos IR utilizada para 

identificar la silla y obtener su posición. 

 

2. Algoritmo de Detección de la Baliza 
El hecho de utilizar una baliza de IR a bordo de la  silla 

facilita en gran medida los algoritmos de procesamiento 

de imágenes y reduce drásticamente el tiempo de 

procesamiento. En nuestro caso, el algoritmo propuesto 

para la localización de la baliza incluye cuatro fases:  

 •Selección de una ventana de interés  entorno a la 

baliza en función de la predicción de la posición de 

la silla. Esto elimina la influencia del ruido fuera de 

la ventana y reduce el tiempo de cálculo. 

 • Segmentación de la baliza dentro de la ventana de 

interés. 

 • Identificación (clasificación) de la  baliza dentro 

de los objetos segmentados. 

.  •Obtención del centroide de la baliza. 

Cada una de estas fases se describe a continuación. 

 

A. Selección de la ventana de interés 

La ventana de interés es una  ventana cuadrada definida 

en el plano imagen entorno a la baliza. La posición de la 

ventana en un instante de tiempo k+1 se realiza a partir 

de la predicción realizada por  un Filtro de Kalman en el 

instante k. En cuanto a la dimensión de la ventana, ésta 

es dinámica, de tal forma que si dentro de la ventana 

inicial no se detecta la baliza, el tamaño de la ventana se 

va incrementando hasta  alcanzar su tamaño máximo 

(tamaño de la imagen, 768x576).   Lógicamente, cuando 

se inicia por primera vez el sistema, la ventana de 

interés abarcará toda la imagen, pero tras este proceso 

inicial el tamaño de la misma se va variando en función 

de la predicción de posición, en el espacio 3D, de la 

baliza (silla) realizada por el Filtro de Kalman.  

 

B. Segmentación de la baliza dentro de la ventana de 

interés 
Dentro de la imagen captada por cada cámara, el 

proceso de segmentación se inicia con la detección de 

bordes de los objetos presentes en la ventana de interés. 

Esta solución  se justifica por el hecho de que la baliza 

de IR presentan un nivel de gris muy elevado, 

comparado con el resto de la imagen, y por tanto con la 

detección de bordes se resaltarán aún más dichos 

bordes, lo que facilita su posterior segmentación. Para la 

detección de bordes se ha utilizado  una máscara de 3x3 

tipo Prewitt.  

En cuanto al proceso de segmentación se ha realizado 

por medio de una umbralización  utilizando un umbral 

adaptativo. Así en cada instante  k el valor del umbral, 

Tk , se obtiene a partir del histograma de la ventana de 

interés. En nuestro caso hemos utilizado un umbral 

adaptativo basado en el método de Otsu [3]. En la figura 

3 se muestra el  resultado de la segmentación sobre la 

ventana de interés. 

  
Fig. 3. Resultado de realizar la umbralización dentro de 

la ventana de interés de una imagen.  

 

C. Identificación (clasificación) de la baliza. 
Finalizado el proceso de segmentación, y como paso 

previo a la obtención del centroide de la baliza, se 

procede a la obtención de las características que 

permitan identificarla,  dentro del conjunto de todos los 

objetos que se obtienen tras la segmentación  (debido a 

brillos, ruido, etc.) dentro de la ventana de interés. 

En una primera fase se eliminan aquellos objetos de 

área reducida teniendo presente el tamaño de los 

elementos que forman la baliza, las características de la 

óptica utilizada y la distancia a la que se encuentran de 

las cámaras.  

A continuación, y dado que la baliza es circular, su 

proyección  en el plano imagen será una elipse, se 

realiza una búsqueda de posibles elipses. La obtención 

de las posibles elipses, entre todos los objetos 

segmentados, se ha realizado a partir la distancia 

algebraica de los puntos del borde de cada objeto 

segmentado. Por tanto, para cada uno de los objetos 

segmentados dentro de la ventana de interés,  se obtiene 

la  elipse que mejor se ajusta, la cual denominaremos 

“elipse estimada”.  

Como es  bien conocido,  la distancia algebraica de un 

punto p a una curva g(p,w)=0 viene dada por │g(p,w)│. 

Por tanto, en nuestro caso se trata de buscar, para cada 

objeto segmentado, la elipse caracterizada por un vector 

de parámetros w=[a, b, c, d, e, f]
T
   que  mejor se adapta 

a un objeto con N puntos de borde y con coordenadas 

pixélicas pi=[ui, vi], i= 1,2, ....N.  

La distancia algebraica viene dada por: 
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dw
w

i

T

i

N

=
=

∑min .x w
1  

 

(1) 

 

sabiendo que la ecuación de la elipse viene dada por (2) 

con la restricción 4ac-b
2
>0. 

g p w x w( , ) . . . . .

. .

= = + +

+ + + =

T
a u b u v c v

d u e v f

2 2

0

 

 

(2) 

 

y que  xi
T
 viene dada por:   

xi

T

i i i i i iu u v v u v= [ , . , , , , ]2 2 1
 

(3) 

 

El objetivo, por tanto, es buscar el vector de parámetros 

de la elipse que minimice (1) a partir de los N puntos de 

borde de cada uno de los objetos segmentados.  

En la minimización de (1), para evitar la solución trivial 

w=0, se debe imponer una restricción en w. En este 

sentido, de las múltiples soluciones posibles se elige 

aquella que hace que la solución de (2) sea una elipse. 

Esta condición se puede escribir como:  

1..42 −==− wBwT
acb  

(4) 
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Por tanto,  (4) se puede escribir: 

dw
w

T T

w

T= =min minw X Xw w Sw

 

(6) 

 

siendo X la matriz de diseño, que viene dada por: 
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(7) 

 

y S =XTX la scatter matriz.  De  (6)  se obtiene que   el 

autovector asociado al único autovalor negativo de S se 

corresponde con el vector de parámetros asociado a la 

elipse que mejor se ajusta a los N puntos pi =[ui, vi], i= 

1,2, ....N. 

Una vez finalizado este proceso se eligen como  

candidatos a elementos de la baliza  aquellos cuya dwi 

sea inferior a 0.5 píxeles. Identificando por mwi a cada 

uno de los objetos segmentados y por Γ el conjunto 

seleccionado, entonces: Γ ={mwi: dwi ≤0.5 píxeles}. 

En la siguiente fase, de entre los elementos del conjunto 

Γ   se eliminan aquellas “elipses estimadas” cuya 

excentricidad (E) supere un determinado valor  y 

aquellas cuya relación entre el perímetro de la “elipse 

estimada” y el de los puntos de contorno del objeto 

utilizados en la obtención de la correspondiente elipse, 

(Rp) más se aproximen a la unidad. 

En consecuencia, los objetos candidatos serán aquellos 

en los que coincidan una excentricidad pequeña y una 

relación de perímetros próxima a uno.  En el caso de no 

haber coincidencia se procederá a ampliar la ventana de 

interés y repetir el proceso. Si analizando toda la imagen 

tampoco se detecta la baliza, se procede a captar y 

analizar otra nueva imagen. En la figura 4 se muestran 

los valores de los parámetros dw, E y Rp para cada una 

de las “elipses estimadas” de la imagen de la figura 3. 

 

  
Fig. 4. Ejemplo de detección de baliza. Se muestran los 

objetos y se indican los parámetros dw, E y Rp para 

cada una de las “elipses estimadas” asociadas a cada 

uno de ellos. Como se puede comprobar los 

elementos pertenecientes a la baliza son fácilmente 

identificados.  

 

D. Obtención del centroide de los elementos de la baliza 
Tras segmentar e identificar la baliza, el paso siguiente 

consiste en obtener las coordenadas pixélicas  de cada 

uno de sus centroides (uc, vc).  En nuestro caso dichas 

coordenadas se obtienen como el punto de intersección 

de las diagonales principales que unen los vértices del 

mínimo rectángulo que contiene a la baliza (figura 5).  

 

 
Fig. 5. Ejemplo de obtención de las coordenadas del 

centroide de  la baliza. 

 

3. Algoritmo de Posicionamiento 
Una vez obtenido los centroides de la baliza en las 

imágenes de cada una de las cámaras que forman el 
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sistema de visión, el paso siguiente es obtener la 

posición 3D de la silla. Si bien la silla puede ser captada 

por una o varias cámaras, en este artículo se va hacer 

referencia fundamentalmente a la  situación  más 

frecuente que es la de dos cámaras. En el caso de que la 

silla sea vista por más de dos cámaras el proceso a 

seguir es similar al de dos. Sin embargo los autores de 

este trabajo han podido comprobar, en diversos 

experimentos, que el hecho de utilizar más de dos 

cámaras para detectar la posición de la silla no mejora 

notablemente los resultados obtenidos con dos. Por otra 

parte el caso de una sola cámara solamente sería válido 

cuando la silla se mueva  sobre un plano (coordenada Z 

conocida).   

 

A. Obtención de la posición de la silla utilizando dos 

cámaras 
La obtención de las coordenadas de la baliza (punto al 

que podemos identificar por P en el espacio 3D) se 

realiza a partir de las rectas (rectas de proyección) que 

van desde los centros ópticos (Ψi, Ψj) de cada cámara 

hasta dicho punto (centroide de la baliza), pasando por 

su proyección en los planos imagen (pi, pj). En 

consecuencia, las coordenadas 3D del centroide de la 

baliza será el punto de intersección de estas rectas. 

Desafortunadamente, las diferentes fuentes de error que 

existen en todo el proceso (proceso de detección, 

calibración, etc.)  hacen que  las rectas de proyección no 

se cortan, sino que se cruzan. Por tanto es necesario 

proponer una solución que minimice el error en la 

estimación del punto P (centroide de uno de los 

elementos de la baliza) a partir de las dos rectas que se 

cruzan.  

Para dar solución a este problema los autores de este 

trabajo proponen como punto P aquel que minimice la 

suma de distancias  de Mahalanobis entre dicho punto P 

y las  rectas de proyección. De esta forma la obtención 

de P será función de los errores cometidos en la 

obtención de las coordenadas pixélicas de las cámaras, 

dando mayor protagonismo a la cámara que comete 

menor error. 

Identificando por [X, Y, Z]
T
 las coordenadas 3D del 

punto  P, referidas al sistema de referencia global, la 

relación de estas coordenadas con sus correspondientes 

pixélicas en las cámaras i (ui,vi) y j (uj,vj) en el plano 

imagen, de cada cámara, vienen dadas por (8) y (9). 
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donde R’k= R-1
k y T’k= -R-1

k.Tk, siendo Rk y Tk las 

matrices de rotación y traslación de la cámara k (k= i, j) 

referidas al sistema de referencia global, uk, vk las 

coordenadas pixélicas del centroide de la proyección del 

elemento de la baliza en la imagen y λi y λj unos 

factores de escala. 

A partir de (8) y (9) se puede escribir: 
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(10) 

 

El valor de λi y λj se obtiene a partir de: 
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(11) 

siendo A una matriz, de dimensión 3x2,   que viene dada 

por: 
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(12) 

 

Con R=Ri.R
-1

j y T=Ti-R.Tj. 

En ausencia de error en las coordenadas pixélicas (ui, vi 

y uj, vj), las soluciones obtenidas a partir de (10) deben 

coincidir, y por tanto se corresponde con el punto de 

intersección de las rectas de proyección. En caso 

contrario, se corresponde con los puntos, pertenecientes 

a cada una de las rectas de proyección, en los que la 

distancia entre ellas es mínima.  
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Asignar al punto P las coordenadas del punto medio del 

segmento que une Pi y Pj es una posible solución [4]. 

Sin embargo esto es valido si se cumple que los errores 

cometidos  por ambas cámaras en la obtención de los 

centroides de los elementos de la baliza son iguales. 

Pero en la práctica no sucede así, por diversas 

circunstancias entre las que destaca la diferencia de 

distancia entre la baliza y las dos cámaras. Teniendo 

presentes estas consideraciones, los autores de este 

trabajo  proponen  para P el valor que resulte de 

minimizar la función de coste, χ,  definida en (13) 

 

( ) ( )χ = − −
=

∑ P P C P P
T

k
-1

k k
k i j,  

(13) 

 
donde Ck (k=j, i) representan las matrices de covarianza 

asociadas a las coordenadas de Pk. (k=j,i), y que viene 

dada por: 
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donde σ
2
X(k), σ

2
Y(k) y σ

2
Z(k) representan las varianzas de 

las coordenadas, Xk, Yk, Zk,   de los puntos Pk (k= i, j), y 

ρXY(k), ρXZ(k) y ρYZ(k) los coeficiente de correlación entre  

coordenadas. 

Obteniendo el valor mínimo de (13), y suponiendo que 

las medidas de Xk, Yk, Zk,   (k= i, j) están incorreladas, 

las coordenadas del punto P vienen dadas por: 
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(14) 

 

Como se puede comprobar si  σ
2

Xi= σ
2

Xj, σ
2

Yi  =σ
2

Yj, σ
2

Zi = 

σ
2
Zj., entonces  las coordenadas del punto P se 

corresponden con el punto medio del segmento que une 

Pi y Pj. 

Una vez obtenidos los valores de las coordenadas del 

punto P, en función de las varianzas de las coordenadas 

3D, solamente queda expresar éstas en función de las 

varianzas de las coordenadas pixélicas. Se trata, en 

definitiva, de expresar las varianzas σ
2

X(k), σ
2

Y(k) y σ
2
Z(k) 

en función de las varianzas de las coordenadas (ui, vi) y 

(uj, vj), σ
2
ui, σ

2
vi, σ

2
uj y σ

2
vj. Para ello expresando  (8) y 

(9) como se  indica en (15), siendo rij los coeficientes de 

la matriz R.: 
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(15) 

 

Derivando en (15) respecto a λ(k), uk y vk se obtiene: 
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(16) 

 

donde JX(k), JY(k), JZ(k) representan los Jacobianos de las 

coordenadas Xk, Yk y Zk, respectivamente. 

Finalmente, para obtener los valores de σ
2
λi y σ

2
λj se 

deriva (11) respecto a ui, vi y uj, vj, λi, y λj, obteniéndose: 
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(17) 

 

donde J1
+
 representa la pseudoinversa de J1, cuyo valor 

viene dado por (18): 

( )J J J J1 1 1 1

1
+

−

= T T.
 

 

(18) 

 

Al ser J1.J1
T
 singular la obtención de (18) se puede 

obtener mediante la descomposición en valores 

singulares (SVD). 

Para comprobar la eficacia del método propuesto se han 

realizado pruebas en un entorno rectangular de 6x4m en 

el que se han ubicado cuatro cámaras SONY XC-

ST70CE con una óptica de 8.5 mm. Se ha ubicado la 

silla en diferentes puntos del entorno y en cada uno de 

ellos se  realizaron un total de mil medidas de su 

posición. El valor medio de los errores en la medida de 

la posición (ep)  para los diferentes puntos del entorno se 

muestran en la figura 6.a, mientras que en la figura 6.b 

se muestra su desviación típica (σep). 
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(b) 

Fig. 6.  Errores reales de posición de la silla utilizando 

dos cámaras para obtener su posición. (a)  Valor 

medio del error de posición. (b) Desviación típica 

del error de posición. 

 

Como se puede comprobar los resultados son altamente 

satisfactorios ya que en ningún caso el error de posición  

supera los 40 mm y la desviación típica los 9 mm. 

 

4. Sistema de Guiado 
En la figura 7 se muestra la estructura general del 

sistema control utilizado,  donde se reflejan los módulos 

más importantes encargados de realizar las diferentes 

tareas asociadas al guiado de la silla. 

 

 
Fig. 7. Diagrama de bloques del sistema de control 

utilizado. 

 

Como se puede observar en la figura 7,  se han 

identificado dos grandes bloques: módulo de guiado y 

sistema de posicionamiento local (LPS). El primero se 

encarga de generar las consignas de velocidad a enviar a 

la silla, y el segundo es el encargado de obtener su 

posición.  

Para la implementación del módulo de guiado se parte 

de un mapa del entorno, de las especificaciones de la 

tarea de navegación (punto de partida y punto de 

destino) y posición actual de la silla. Con estos datos se 

calcula la trayectoria o camino que debe seguir. El 

generador de consignas se encarga de generar las 

velocidades de las ruedas motrices para que la silla siga 

la trayectoria deseada.  

En la generación de la trayectoria se han utilizado 

curvas Spline cúbicas [5]. En nuestro caso se ha optado 

por hacer uso de las curvas parametrizadas [4], por su 

sencillez y facilidad de cálculo.  

 

Teniendo presente que las medidas  proporcionadas, 

tanto por el sistema de visión como por la odometría,  

están contaminada con ruido, para minimizar su efecto 

se ha utilizado un Filtro de Kalman [6] (figura 8), lo que 

permite además estimar en un instante k la posición de 

la silla en k+1 y con ello poder  estimar la posición de la 

ventana de interés, sobre la que se centran los 

algoritmos de visión. 

 

 
Fig. 8. Estructura del sistema de posicionado. 
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Resumen 
La localización de un móvil en el entorno es el proceso 

de determinar su posición y orientación. Estos datos 

junto con las variables cinemáticas propias del vehículo, 

constituyen la entrada de todo sistema de guiado. La 

precisión, velocidad y fiabilidad de sus datos 

condicionan la de todo el sistema de navegación. 

Un sistema anteriormente desarrollado por el grupo de 

Bioingeniería del Instituto de Automática Industrial 

permite conocer la posición y la orientación de personas 

con movilidad asistida y la monitorización o el control 

de errantes, mediante ultrasonidos. La determinación de 

la posición y la orientación se basa en la localización 2D 

por trisección, definiendo así las coordenadas del 

vehículo en el plano X-Y mediante la medición de 

distancias a determinados puntos fijos de coordenadas 

conocidas. 

El equipo completo consta de un conjunto de emisores 

de ultrasonidos dispuestos en puntos fijos del entorno en 

el que se desarrolla la acción, que denominamos 

“faros”; estando incorporado el subsistema receptor en 

el vehículo o sobre la persona a localizar. 

En el presente trabajo, presentamos ciertos problemas 

de incertidumbre inherentes a la precisión en la medida 

que implican errores o desviaciones en la posición y 

consecuentemente en la orientación. Este estudio se 

dirige fundamentalmente al planteamiento y posibles 

soluciones de mejoramiento de las inexactitudes 

provocadas tanto por la dilución geométrica de la 

precisión como de los errores inducidos en la posición 

por el movimiento del vehículo. 

Mientras que la dilución de la precisión es la 

contribución puramente geométrica a la incertidumbre 

de un posicionamiento debido a la ubicación de los 

faros y al número de estos, la velocidad de transmisión 

del ultrasonido en el aire provoca desviaciones de la 

posición real cuando el vehículo o persona está en 

movimiento. 

 

1. Introducción 
La navegación autónoma de personas errantes o en sillas 

de contempla una serie de restricciones tales como: a) la 

precisión durante la navegación debe ser suficiente para 

circular con seguridad por las zonas permitidas, y la 

precisión del posicionamiento debe ser suficiente para 

permitir ejecutar la tarea deseada, b) las coordenadas 

meta incluyen la orientación, y se debe llegar 

correctamente orientado, c) la trayectoria debe ser 

realizada en un tiempo estipulado y previsible, d) se 

debe circular por lugares permitidos aunque no 

necesariamente delimitados por paredes u obstáculos. 

La existencia de entornos no estructurados dificulta el 

uso de sistemas que se valen de la interacción con el 

medio para ubicarse, e) no se debe alterar la trayectoria 

por la proximidad de un obstáculo a menos que éste se 

interponga en el camino, en cuyo caso podrá adoptarse 

una trayectoria alternativa permitida o detenerse hasta 

que se retire el obstáculo. Esto dificulta el uso de 

sistemas de guiado propios de la robótica móvil como 

los basados en comportamientos por fuerzas de 

repulsión-atracción, en los que el vehículo deriva por 

sendas de mínimo potencial o coste construidas a partir 

de información de cinturones de ultrasonidos u otros 

sensores telemétricos [1]. 

Bajo las condiciones mencionadas el sistema de 

navegación deberá tener las capacidades que 

enumeramos a continuación:  

1.- Rápido conocimiento de su posición en el entorno. 

2.- Información sobre el camino que debe seguir y los 

puntos a los que debe arribar, y en ciertos casos la 

orientación de llegada. 

3.- Control sobre su posición y velocidad con 

precisiones adecuadas a la aplicación, considerando las 

desviaciones y las aceleraciones máximas admisibles en 

las maniobras de arranque, navegación y parada. 

4.- Capacidad de detectar y evitar obstáculos 

La primera de las necesidades mencionadas 

(localización) constituye el cuerpo principal del 

presente trabajo y las características a considerar 

principalmente son: precisión en la determinación de 

coordenadas espaciales, precisión en la determinación 

de la orientación, velocidad de medida o número de 

medidas por unidad de tiempo y fiabilidad de las 

medidas. 

De los múltiples métodos de localización que existen 

[2,3,4,5], en nuestro trabajo se utiliza la localización 

absoluta geométrica mediante trilateración basada en 

ultrasonidos y que comentaremos a continuación. 
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2. Determinación de la Distancia 
Mediante trilateración las distancias se calculan 

midiendo el tiempo de propagación de ondas de 

ultrasonidos. Existen una serie de emisores y cada 

emisor está situado en coordenadas conocidas del 

entorno de movimiento (normalmente en las paredes) y 

el receptor en la persona o silla de ruedas. Asumiendo 

una velocidad de propagación c constante y dependiente 

de la temperatura, el intervalo de tiempo desde que la 

onda es emitida -en el instante ti- hasta que llega al 

receptor -en el instante tf- será proporcional a la 

distancia que los separa:  

 

 

donde pr y pe son los vectores posición de receptor y 

emisor  

Habiendo medido las distancias del vehículo a dos o 

más emisores de coordenadas conocidas es posible 

realizar su localización dentro del entorno de 

movimiento. 

Si se considera que en dicho entorno no existen 

desniveles significativos (coordenada z constante), 

puede simplificarse la problemática a dos dimensiones y 

por tanto calcular solamente sus coordenadas x-y. 

Habiendo medido las tres distancias d1, d2 y d3 las 

coordenadas xr-yr pueden determinarse del siguiente 

modo (figura 1): 

Fig. 1. Trisección 2-D. Las circunferencias son los lugares 

geométricos de los puntos de igual distancia di desde el móvil 

a las balizas, y su intersección da la localización 2-D del 

móvil. 
 

para una distancia di  
 

 

 

haciendo 

 

 

resultan tres ecuaciones  

 

 

que puede expresarse como producto matricial 

 

 

 
 

 
 

y si la matriz [R] tiene inversa podrá calcularse 

La inversa de la matriz [R] existe si [R] es no singular, 

esto es que los puntos x1,y1 x2,y2 y x3,y3 no sean 

colineales.  

 

 

 
 

En la práctica hay que evitar también que tres faros se 

encuentren en una disposición casi colineal pues un 

error en la distancia puede llevar a la solución errónea. 

Con sólo dos medidas el sistema de ecuaciones tiene 

dos soluciones xr-yr. Si los emisores construidos 

abarcan sólo un semiplano es posible determinar cuál de 

las dos soluciones es la correcta. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 2. Localización 2-D por trilateración con sólo dos 

medidas y la limitación a un semiplano. El signo de α (o β) 

define el semiplano de soluciones posibles, con -π < α ≤ π. 

 

En caso de hacer uso de dos medidas se plantean las 

siguientes ecuaciones [Ec. 8] 
 

 
 

donde los ángulos se calculan a partir de las ecuaciones 

 

 

 

 

 

con soluciones  

 
 

 
 

El signo que corresponde a α y β está dado por la 

restricción adicional de pertenencia al semiplano de las 

soluciones posibles. Será siempre positivo o siempre 
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negativo, y esto depende de cómo estén definidas las 

coordenadas. 

Si el campo de acción de los emisores no es un mismo 

semiplano existirán dos soluciones posibles y no será 

posible aplicar esta restricción sistemática, debiendo 

recurrir a una tercera medida y resolver la trilateración 

mediante la [Ec. 7]. 

 

3. Incertidumbre en las Medidas 
Las ecuaciones anteriores serían correctas si no existiese 

incertidumbre en la medida, esta incertidumbre es 

debida entre otros factores al ruido de la señal, a la 

sincronización emisor-receptor, a las diferencias de 

temperaturas en el camino de la onda ultrasónica y a la 

resolución del sistema de medida. Por este motivo las 

circunferencias de la figura 1 se transforman en otras 

circunferencias que llevan adosadas unas coronas 

circulares con un espesor que representa la desviación 

estándar de la medida (σ) y que para el caso de dos 

medidas aparecen representadas en la figura 2. 

Se observa en dicha figura la aparición de un área de 

incertidumbre (en negro), producto de la intersección de 

ambas coronas circulares. 

 
Fig. 2. Área de incertidumbre. 

 

4. Dilución Geométrica de la Medida 
La dilución geométrica, como su nombre indica, es 

debido a las relaciones geométricas entre el receptor y 

los emisores ultrasónicos y está relacionada con la 

distancia entre las emisores y la posición del receptor. 

En el caso que nos ocupa, tenemos que hablar de la 

dilución horizontal (conocida por la siglas HDOP) que 

es un indicador de la degradación de la exactitud en la 

dirección horizontal.  

Las coronas circulares de intersección que definen la 

posición se cruzarán a determinados ángulos. 

Dependiendo de dichos ángulos (formados por los 

vectores emisor-receptor en la determinación de la 

medida) la dilución es variable, siendo mínima en el 

caso de ortogonalidad de dichos vectores, es decir 

α+β=90º [Ec. 11]. Igualmente, dependiendo de dichos 

ángulos puede ser magnificado el error tanto en la 

coordenada x (figura 3a) como en la y (figura 3b). 

La minimización de dicho efecto, y por tanto la 

reducción del área de incertidumbre, solamente se 

consigue a través de las siguientes estrategias: 

distribución adecuada de dichos faros, selección óptima 

de los faros y utilización de mayor número de faros. Las 

dos primeras, mejoran la dilución pero no impiden que 

se presenten situaciones similares a las comentadas. La 

tercera es la más adecuada al disminuir la dilución y 

sobre todo en los casos más desfavorables.  

 

  
 

Fig. 3. Para ángulos de intersección alejados de la 

ortogonalidad se crean diluciones geométricas significativas. 

 

En la figura 4 puede observarse como la información 

del tercer faro emisor reduce la zona de incertidumbre 

(ver figura 3a). 

 

 
 

Fig. 4. Medición con tres faros y disminución de la zona de 

error producida por la dilución geométrica de la medida.  
 

Se han obtenido resultados positivos combinando las 

tres estrategias, utilizando solamente tres faros en las 

regiones del plano donde la dilución de la posición (en x 

o en y) supera el valor del 50% de la σ del caso 

ortogonal y que coincide cuando los ángulos α+β<50º. 

 

5. Errores por el Movimiento  
La medida de la posición por trilateración es 

teóricamente exacta si las medidas de distancia a los 

faros han sido obtenidas con el vehículo en la misma 

posición. Sin embargo, si el vehículo se encuentra en 

movimiento las medidas no son simultáneas y existirá 

un error, tanto mayor cuanto más rápido se mueva el 

vehículo y más tiempo transcurra entre las medidas. 

Además, dependiendo de la ubicación de la persona o 

silla de ruedas y de los emisores, por el efecto de la 

Dilución Geométrica de la Precisión, como ya se 

comentara anteriormente, el error puede verse 

magnificado considerablemente en algunas zonas. Por 

todo ello, debe utilizarse el menor número de faros y en 

casos excepcionales alguno adicional. 

A continuación se propone un método simple de 

corrección [6]. En primer lugar consideremos un 

vehículo o persona que se desplaza con velocidad 

constante. La alternancia de medidas de distancia a dos 

faros produce las soluciones de trilateración a uno y otro 

lado de la trayectoria real, y a una distancia variable 

dependiendo de la zona de circulación, como se muestra 

en la figura 5. 

a 

b c 
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Si se interpola linealmente entre dos intersecciones 

sucesivas -en las figuras5 y 6 ps (xs, ys)- se obtiene un 

punto pi (xi, yi) más cercano a la trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5. Efecto del movimiento sobre la localización de un 

móvil. Los círculos blancos son las soluciones de la trisección 

a partir de mediciones de distancia obtenidas en forma 

alternada con los faros A y B. 
 

Figura 6. El punto pi(n) obtenido por interpolación lineal 

entre los puntos ps(n-1) y ps(n) se encuentra muy cerca del 

punto pr(n-1), donde se encontraba el móvil en la medida 

anterior. 
 

Este punto es cercano a la posición real en la que se 

encontraba el vehículo una medida anterior, es decir el 

error cometido es el correspondiente al retardo entre 

medidas con poca influencia de la dilución geométrica. 

Para compensar este retardo y obtener un punto pe (Xe, 

Ye ) más cercano a la medida actual deberá extrapolarse 

linealmente, figura 7, esto es: 

 

 

Finalmente expresando en función de las intersecciones  

 

 

Para una velocidad dada, las situaciones más 

desfavorables se producen en las zonas circulación 

paralela y muy cercana a la línea que une los dos faros. 

En general la interpolación-extrapolación lineal reduce 

el error en un orden de magnitud en trayectorias rectas, 

y de manera variable en trayectorias curvas según el 

radio de giro. Esta estimación es válida a partir de la 

cuarta medida de distancia y siempre que se mantenga  

la alternancia. Si se rompe esta alternancia por algún  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. El punto pe(n) obtenido por extrapolación lineal de los 

puntos pi(n-1) y pi(n) se encuentra muy cerca del punto pr(n), 

posición real del móvil en el instante evaluado. 
 

motivo, como fallo o cambio de pareja de faros, debería 

adquirirse nuevamente hasta la cuarta medida de 

distancia -tercera intersección - para aplicar esta 

corrección. 

En la figura 8 se presentan distintas trayectorias y el 

comportamiento del método propuesto. Como ejemplo 

se dan los errores para posiciones sucesivas distanciadas 

a unos 6 cm, las que podrían producirse a velocidades 

de 2 m/s (velocidades máximas para personas o sillas de 

ruedas) y un ciclo de medida de 30 ms. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Comportamiento de la interpolación-extrapolación 

lineal para medidas tomadas cada 6 cm de desplazamiento. 

Las líneas en zig-zag unen las intersecciones. En esta escala 

no se aprecia diferencia entre las posiciones estimadas y las 

reales. Como índice de discrepancia entre la posición real y la 

estimada por este método y corrección se da la desviación 

estándar en centímetros. 
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De lo anterior -tanto del error en movimiento como de 

la necesidad de dos o tres medidas según el ángulo de 

acción de los emisores- se concluye que es importante 

una correcta disposición de los emisores en el recinto e 

incluso la decisión de medir con uno u otro según su 

ubicación. 

En síntesis para la determinación de posición en 

movimiento, por trilateración con dos faros se realiza el 

procedimiento siguiente: 

1. Dada la última posición, seleccionar - en función de 

la distancia y la zona de dilución - la pareja de faros 

que da el mejor comportamiento teórico, que 

denominamos faros A y  B.   

2. Obtener una nueva medida de distancia al faro B, y 

validarla con el filtrado estadístico. Llamamos a esta 

medida dB(n) 

3. Realizar la trilateración con la medida anterior, 

correspondiente al faro A, esto es dA(n-1), 

obteniendo así la solución posible xs(n),ys(n). Esta 

es la primera aproximación a la posición actual. 

4. Si se cuenta con las soluciones anteriores xs(n-1), 

ys(n-1)  y xs(n-2), ys(n-2) obtenidas con el mismo 

par de faros A-B aplicar la interpolación-

extrapolación lineal, obteniendo así xe(n), ye(n). 

 

6. Conclusiones 
Las personas que tienen dificultad en su movilidad, ya 

sea por presentar problemas físicos y necesitar un medio 

mecánico de transporte y/o disfunciones mentales, 

necesitan conocer su posición en su vida diaria.  

La utilización de la trilateración en un sistema basado 

en ultrasonidos, con emisores en posiciones fijas y 

conocidas y el receptor colocado en el lugar cuya 

posición se desea conocer, presenta problemas de 

incertidumbre en la determinación de dicha posición por 

el fenómeno de dilución geométrica y por el 

desplazamiento del receptor. 

Se han estudiado ambos factores y se presentan 

soluciones para reducir dicha incertidumbre con el fin 

de alcanzar una mayor precisión en la posición de la 

persona discapacitada.  
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Resumo  
O Laboratório de Pesquisas em Biomecânica Aquática 

da Universidade do Estado de Santa Catarina 

desenvolveu um sistema de análise dinamométrica e 

cinemática da marcha para o ambiente aquático, 

utilizável também em ambiente terrestre. O sistema é 

constituído por duas plataformas de força subaquáticas e 

duas câmeras de vídeo em caixas estanque para 

filmagem dos indivíduos. Os testes de marcha 

realizados até agora apontaram uma redução 

significativa na carga corporal dos sujeitos dentro da 

água, além de maior controle motor; o que pode ser 

observado na análise das imagens a partir das medidas 

dos ângulos articulares. A precisão dos dados das 

plataformas e a qualidade das imagens adquiridas, junto 

ao trabalho dos pesquisadores, tornam o laboratório de 

análise de marcha subaquática um instrumento eficaz e 

importante no delineamento do protocolo de 

recuperação funcional de pacientes com as mais 

diversas alterações. 

 

1. Introdução 
Os problemas congênitos, doenças ou lesões do sistema 

nervoso ou do sistema músculo-esquelético afetam o 

desenvolvimento neuropsicomotor do indivíduo e 

conseqüentemente dificultam a aquisição das mais 

diversas habilidades motoras, como caminhar e 

manipular objetos [1]. 

A marcha é de maior importância na vida das pessoas 

com necessidades especiais, pois se relaciona com a 

independência e, muitas vezes, é o objetivo que mais as 

motiva ao longo do tratamento. Uma grande variedade 

de mecanismos compensatórios pode ser colocada em 

ação, em um esforço para manter a marcha funcional. 

Estas compensações manifestam-se como padrões 

anormais de marcha, e são invariavelmente menos 

eficientes e de custo mais elevado em termos de gasto 

de energia do que os mecanismos normais.  

O conhecimento exato das alterações que ocorrem num 

paciente com distúrbio da marcha é imprescindível para 

a aplicação do tratamento. O estudo da marcha procura 

fornecer substrato mensurável para que as medidas 

terapêuticas sejam dirigidas à deformidade primária, e 

não a um mecanismo compensatório [2]. 

Dentre as medidas terapêuticas utilizadas na reabilitação 

da marcha, destaca-se a hidrocinesioterapia. O treino de 

marcha na água está presente na maior parte dos 

protocolos de reabilitação. O alívio de carga nas 

articulações proporcionado pelo empuxo torna esse 

ambiente ideal para esta atividade [3]. Porém, é pouco 

explorado na literatura em termos de variáveis 

biomecânicas quantitativas, dificultando assim a atuação 

dos fisioterapeutas e demais profissionais envolvidos no 

processo de reabilitação.  

Devido às propriedades físicas da água, quanto maior o 

nível de imersão menor é a resultante das forças que 

agem sobre as estruturas corporais Esta diminuição da 

magnitude das forças externas e, conseqüentemente, 

internas nas estruturas músculo-esqueléticas possibilita 

o início precoce de atividades na água em relação à terra 

[4,5]. 

Este fato torna-se importante após uma lesão ou 

processo cirúrgico, onde o paciente na água pode 

manter a posição ortostática em relação a fora d’água, 

iniciar o treinamento da marcha e os exercícios de 

fortalecimento, preocupar-se menos com possíveis 

prejuízos às estruturas em restabelecimento, acelerar o 

processo de reabilitação e diminuir os custos e o tempo 

de tratamento [4,5]. 

A equipe do Laboratório de Pesquisas em Biomecânica 

Aquática da Universidade do Estado de Santa Catarina 

trabalhou no desenvolvimento e construção de um 

sistema de análise dinamométrica e cinemática da 

marcha para o ambiente aquático Dessa maneira, podem 

ser obtidos os valores de força vertical, Antero-posterior 

e látero-lateral do indivíduo, centro de massa, 

momentos articulares além dos valores angulares das 

articulações, velocidades e acelerações do corpo dos 

sujeitos.  

 
2. Métodos 

O sistema de análise de marcha é constituído por duas 

plataformas de força subaquáticas e duas câmeras de 

vídeo em caixas estanque para filmagem dos indivíduos.  

As plataformas de força subaquáticas foram contruídas 

e validadas por Roesler [6]. São extensométricas. com 

sensibilidade de 2N, erro inferior a 1% e freqüência 

natural de 60Hz. O sistema ainda é constituído por uma 

placa para condicionamento de sinais usada é CIO-

EXP-BRIDGE de 16 canais e o conversor A/D CIO-

DAS-16Jr com capacidade para 16 canais e limite 

máximo de aquisição de 60kHz. Possuem 500x500mm. 

MO-143



As plataformas de força são dispostas em forma de 

passarela com blocos de madeira com as mesmas 

dimensões para que o individuo caminhe possa executar 

a marcha mais natural possível. Os blocos de madeira e 

as plataformas formam uma passarela de 

aproximadamente 6 metros de comprimento (Figura 1). 

Esta passarela é montada no fundo da piscina 

previamente à coleta de dados.  

 

 

Fig.1.  A) Marcha subaquática com vista diagonal esquerda; 

B) Marcha subaquática com vista frontal; C) Esquema da 

passarela no fundo da piscina. Em destaque estão 

representadas as plataformas de força. 

 
O sistema de aquisição de dados dinamométricos 

utilizado é o SAD 2 versão 3.0 [7]. Os dados coletados 

são filtrados e normalizados de acordo com o objetivo 

desejado. 

As câmeras usadas para coleta de dados são filmadoras 

MiniDV e/ou SVHS com freqüência de 30 Hz. São 

utilizadas caixas estanque para filmagem no ambiente 

aquático, através de pedestais com ventosas adaptados, 

como mostra a Figura 2. As câmeras são posicionadas 

perpendiculares aos planos de movimento que se deseja 

analisar. 

 

 
Fig.2. Visualização da câmera e caixa estanque posicionada 

no tripé adaptado. 

  

Os arquivos de vídeos são digitalizados e editados 

através do software Winproducer 3 DVD 

(InterVideo®). Para a localização dos pontos 

anatômicos e procedimentos da análise cinemática é 

utilizado o software Dgeeme (Geeware Motion Analysis 

®). 

É requisitado aos indivíduos no dia da coleta que 

caminhem naturalmente. Antes da aquisição dos dados 

os sujeitos passam por um período de adaptação à 

marcha na passarela, caminhando diversas vezes até se 

sentirem seguros para a execução do teste. 

O número de passagens válidas para um sujeito ou 

grupo de sujeitos é então determinado através do cálculo 

do coeficiente de variação acumulado. A velocidade 

requisitada à amostra é geralmente a velocidade habitual 

do indivíduo após a adaptação na água. 

Foram realizados inúmeros testes com indivíduos sadios 

e crianças com paralisia cerebral e mielomeningocele, a 

fim de verificar informações importantes acerca da 

funcionalidade da marcha destes sujeitos.  

 

3. Resultados e Discussão 
Os testes com indivíduos sadios feitos previamente 

apontaram reduções significativas na força vertical 

aplicada dentro da água, de acordo com o nível de 

imersão do indivíduo [8,9,10,11]. A Tabela 1 mostra as 

reduções percentuais médias para os indivíduos 

pesquisados, caminhando a uma velocidade confortável 

e natural para os mesmos, com os membros superiores 

mantidos dentro da água. 

 
Nível 

de 

imersão 

Joelho Quadril 
Processo 

Xifóide 

Ponto 

Médio 

Esterno 

Manúbrio 

Redução 

da carga 

corporal 
14% 56% 69% 75% 80% 

Tabela 1. Redução da força vertical corporal em indivíduos 

sadios em diferentes níveis de imersão. 

 

Os estudos sugerem que a diminuição da componente 

vertical da força de reação do solo pode ser entendida 

como menor probabilidade de lesão, pela diminuição da 

carga imposta as estruturas internas. 

Dependendo da capacidade de suporte de peso corporal 

existente pode-se colocar um indivíduo para realizar a 

marcha na profundidade desejada, pois sabendo as 

forças a que este indivíduo estará sujeito pode-se 

prescrever com maior segurança um exercício em 

condições ideais para este indivíduo, acelerando seu 

processo de recuperação funcional terapêutica. 

Também foram feitos estudos com indivíduos 

acometidos pro lesões neurológicas centrais, como 

paralisia cerebral e mielomeningocele. 

Em estudo publicado no último Congresso Brasileiro de 

Biomecânica [12], foi descrita a força vertical de um 

portador de mielomeningocele do sexo masculino, 

idade de 9 anos, com diplegia causada por lesão em L4, 

A criança fazia uso de órtese do tipo AFO para marcha. 
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Fig. 3. Imagens adquiridas de uma criança estudada realizando 

aos testes nos ambientes aquático e terrestre. 

 

Os valores médios de força vertical de reação do solo 

(Fy) encontrados para o sujeito em terra e na água 

demonstram uma redução de aproximadamente 80% da 

carga corporal na marcha realizada em ambiente 

aquático. Os valores estão descritos na tabela 1 e foram 

normalizados pelo peso corporal da criança. 

 

 Água (N/PC) Terra (N/PC) 

MEDIA  0,22 1,12 

DP 0,04 0,20 

CV (%) 16,9 18,3 

Tabela 2. Valores encontrados de Fy para a marcha em 

ambientes aquático e terrestre. 

 

Ao analisar as curvas da força de reação do solo, foram 

encontradas as curvas ilustradas abaixo. 

 
Fig. 4. Curva da Força vertical de reação do solo da criança 

em ambiente aquático. 

 
Fig. 5. Curva da Força vertical de reação do solo da criança 

em ambiente terrestre. 

 

A média de força máxima encontrada nesse estudo em 

terra foi inferior à descrita por Lobo da Costa [13], em 

sua análise de seis crianças normais – 1,31 ±0,98 PC.  

A análise qualitativa das curvas adquiridas indica que 

em ambiente terrestre a criança manteve o padrão 

normal de curva, com dois picos bem definidos e um 

vale. Já para o ambiente aquático foi constatada uma 

irregularidade nas curvas e a presença de vários picos de 

força, provavelmente correspondentes aos 

desequilíbrios enfrentados pela criança no meio. 

A criança estudada teve uma redução significativa da 

carga corporal dentro da água. Com isso, conseguiu 

realizar uma caminhada mais segura e com menos 

adaptações, do ponto de vista da análise da força 

vertical aplicada. 

Também concluiu-se neste trabalho que a força vertical 

aplicada pela criança está dentro dos limites da 

normalidade encontrados na literatura, o que mostra que 

a força aplicada por ela não esta sendo prejudicial às 

suas articulações. Além disso, a marcha em ambiente 

terrestre proporcionou à criança melhores estratégias de 

uso da força muscular existente. 

 

4. Conclusão 
A precisão dos dados das plataformas e a qualidade das 

imagens adquiridas, junto ao trabalho dos 

pesquisadores, tornam o laboratório de análise de 

marcha subaquática um instrumento eficaz e importante 

no delineamento do protocolo de recuperação funcional 

de pacientes com as mais diversas alterações.  

Este tipo de análise da marcha a partir de variáveis 

quantitativas e qualitativas geram uma descrição 

fidedigna do movimento de marcha do indivíduo. 

Assim, pode ser realizada uma verificação do 

deslocamento e coordenação dos membros e das forças 

que estão agindo durante a marcha. Com base nesta 

avaliação o profissional da saúde pode embasar 

cientificamente a evolução do indivíduo durante o 

processo de recuperação funcional terapêutica. 
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Resumo 
 O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a 

cidade brasileira dentro de princípios de acessibilidade. 

Um estudo sobre mobilidade de pedestres como 

indicador dos principais fluxos aos serviços locais, em 

deslocamento não motorizado, a caminhada a pé como 

forma modal de transporte, orientam a reflexão sobre 

parâmetros de acessibilidade no ambiente urbano. Para 

esta reflexão, apresenta-se um estudo no núcleo central 

da Região Oceânica, área de expansão da cidade de 

Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.  

Observa-se que há uma a contradição existente entre o 

avanço da legislação brasileira que rege a questão da 

acessibilidade no ambiente urbano e a realidade da 

cidade concreta que nem sempre acompanha esta 

evolução com a mesma velocidade. 

 

1. Mobilidade de Pedestres / Acessibilidade 
Urbana 

“A segregação urbana pode ser definida como o estado 
em que os usuários de uma parte da cidade ou núcleo 
têm seu acesso dificultado a outra parte da mesma 
cidade ou núcleo urbano” (ESTEVES, 1993) [1] 

As cidades atuais, inclusive as cidades brasileiras 

apresentam precárias condições de acessibilidade que 

afetam diretamente grande parte da população local. A 

questão da mobilidade urbana agrava-se com a inserção 

das cidades em contextos metropolitanos, surgindo em 

alguns casos, conflitos gerados entre os fluxos locais e 

os fluxos regionais. Modelos urbanos, que preconizam o 

uso do automóvel e que relegam a um segundo plano a 

mobilidade de pedestres, e o caminhar a pé como forma 

modal de transporte, geram espaços públicos 

excludentes e injustos. Diversos fatores sejam físicos, 

sociais, e outros, inserem grande parte da população 

num amplo grupo de pessoas que se deslocam sem o uso 

do automóvel.  Estes deslocamentos tornam-se muitas 

vezes impossíveis pelas barreiras encontradas durante o 

percurso necessário. Por outro lado, o fluxo de veículos 

tende a intensificar-se pelas dificuldades encontradas 

nas caminhadas a pé aos serviços de bairro. 

Como um dos impactos causados por vias em 

perímetros urbanos, destacamos a segregação de 

espaços que se apresentam como centralidade quanto à 

oferta dos principais serviços de bairro. Também 

destacamos a formação de novas centralidades em 

pontos nodais ou “rótulas viárias”, que surgem pela 

apropriação dos espaços em torno de vias principais, 

que passam a serem caracterizadas como áreas 

comerciais. A legislação de uso e ocupação do solo 

urbano que permite a implantação de oferta de serviços 

em torno destes pontos importantes para o escoamento 

do fluxo automobilístico em escala metropolitana gera 

espaços segmentados, desprovidos de parâmetros de 

acessibilidade, oferecendo grande risco e dificuldades 

para a população pedestre cujo fluxo se dá em escala 

local. Uma vez estabelecidas às ofertas dos principais 

serviços nestes locais, a demanda decorrente de sua 

implantação vem a comprometer toda a estrutura viária. 

Nestas “centralidades”, a população pedestre é 

submetida a transtornos permanentes em suas rotas 

diárias sofre constantes perigos quanto a sua integridade 

física, pela necessidade de interação nestes locais que se 

tornam essenciais para a obtenção e prestação dos 

principais serviços.  

O conceito de “direito à cidade” estabelecido pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988 deve ser 

propiciado através do desenho urbano inclusivo, para 

que se estabeleça o direto a convivência, ao trabalho, ao 

lazer, à saúde, à educação através das possibilidades de 

deslocamento da população, em sua diversidade de 

condições físicas, sociais ou econômicas, no ambiente 

urbano. 

Segundo Esteves [2], a segregação urbana com 

rompimento da unidade comunitária de vizinhança 

compromete significativamente a qualidade de vida dos 

cidadãos.  

 

2. Acessibilidade, Um Novo Paradigma 
 No Brasil, o Séc. XXI tem início com o desafio da 

percepção da diversidade humana, e da necessidade de 

uma tomada de posição quanto à construção de espaços 

acessíveis ao maior número de pessoas. O quadro 

jurídico necessário à garantia de condições adequadas é 

montado.  A Lei Nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.  
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O Decreto-lei 5296 de 2004 que regulamenta a Lei 

10098 de 19/12/2000, e que dá “força de Lei” a norma 

brasileira NBR 9050, que trata das questões relativas à 

acessibilidade no espaço urbano e espaço arquitetônico, 

conceitua e estabelece parâmetros com vistas a atender 

simultaneamente a todas as pessoas, com diferentes 

características antropométricas e sensoriais de forma 

autônoma, segura e confortável. Coloca o foco em 

especial, nos elementos ou soluções que compõem a 

acessibilidade, entendida como: possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas 

e meios de comunicação, por pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 Hoje, a crise urbana é apontada pelo Ministério das 

Cidades, através da Secretaria Nacional de Transportes 

e Mobilidade Urbana, que estabelece no texto base de 

Princípios e Diretrizes Aprovados pelo Conselho das 

Cidades1 de setembro de 2004, a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana Sustentável apresenta novas 

propostas para desacelerar o uso do automóvel 

particular, e incentivar os deslocamentos não 

motorizados (a pé ou de bicicleta), como forma de 

inclusão social e combate à pobreza urbana. Busca, 

também, o atendimento à população dependente de 

Transporte Coletivo Urbano às pessoas com deficiências 

ou mobilidade reduzida. [3] 

 

3. O Caso Referência: A Região Oceânica 
de Niterói e Seu Núcleo de Serviços 

A Região Oceânica de Niterói constituiu-se como área 

de expansão urbana da cidade de Niterói, Estado do Rio 

de Janeiro, Brasil, e compreende os bairros do Cafubá, 

Camboinhas, Engenho do Mato, Jardim Imbuí, 

Itacoatiara, Itaipu, Jacaré, Maravista, Santo Antônio, 

Piratininga e Serra Grande.[4] Apresenta hoje em sua 

configuração um importante e extenso eixo viário, a 

Estrada Francisco da Cruz Nunes, que faz a integração 

entre as vias que estabelecem a ligação entre os bairros 

da própria região e entre a região e os seus arredores, 

com conexões no sentido da cidade de Niterói, e dos 

municípios do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Maricá, o 

que nos possibilita dizer que a Região Oceânica está 

hoje integrada no contexto Metropolitano do Rio de 

Janeiro. 

Suas características morfológicas expressam o contexto 

histórico de seu processo de ocupação: primeiramente 

como cidade balneária, de praias oceânicas cujas 

concepções têm inspiração no modelo “cidade jardim” 

de E. Howard, atribuida à vinculação dos ideais dos 

urbanistas da época à Europa (Azevedo, 2000).[5]  Num 

segundo momento, com a construção da Ponte Rio-

Niterói (1974), quando a região passa a ser apontada 

como área de expansão da cidade de Niterói, e começa a 

viver um intenso processo de ocupação, com 

                                                           

 

 

concepções semelhantes ao modelo “subúrbio 

americano” voltado para o usuário motorizado.  

A integração entre moradia e trabalho é possibilitada 

pelo do uso do automóvel. Neste momento, um eixo 

viário começa a se estabelecer como vetor para o 

escoamento do fluxo automobilístico, sem ter sido 

dimensionado para a demanda decorrente deste 

processo. Um terceiro momento se dá como 

conseqüência deste mesmo processo de produção 

urbana: a disfunção formal, a ocupação local passa a 

referenciar-se ao eixo viário, os serviços de bairro 

estendem-se ao longo das principais vias, atendendo a 

demanda local e à demanda de regiões mais afastadas. O 

fluxo local confunde-se com o fluxo regional. 

 O núcleo comercial e residencial da Região Oceânica 

constitui-se como espaço de conexão, que incorpora 

parte da Avenida Francisco da Cruz Nunes, na altura da 

rótula (trevo) que estabelece a divisão entre os fluxos 

direcionados às praias oceânicas de Piratininga e 

Camboinhas de Itaipu e Itacoatiara.A Estrada Francisco 

da Cruz Nunes importante “corredor viário” faz hoje o 

escoamento de todo o fluxo local e regional de veículos. 

No processo de crescimento da região, as ofertas dos 

principais serviços são agregadas em torno desta via.  

O núcleo comercial se apresenta também com 

características de centralidade de bairro, e da própria 

região. Esta “centralidade” acontece pela forma de uso e 

apropriação do espaço, sendo na verdade, uma área 

limite entre bairros. Este espaço hoje já se apresenta 

como referência de lugar para os moradores e para o 

mercado imobiliário como “o Trevo de Piratininga” 

transcendendo o que seria a designação de uma “rótula” 

para um referencial mais amplo e designação de um 

“pseudobairro”. Atualmente, a via que se comporta 

como vetor de conexão no sentido longitudinal, 

constitui-se como uma barreira física no sentido 

transversal para o fluxo local de pedestres. 

A disfunção formal torna-se evidente por agregar os 

principais serviços num espaço segmentado pela via, 

dificultando o livre trânsito de pedestres no centro do 

núcleo formado pela própria estrutura viária. Tal fato se 

dá pela prioridade que se dá ao usuário do espaço que se 

desloca através de automóvel particular e demais 

transportes motorizados. 

Os parâmetros relativos à acessibilidade no espaço 

urbano previstos pela legislação, brasileira não estão 

estabelecidos no local, tais como: os sinais sonoros, a 

garantia de rampas destinadas aos usuários de cadeiras 

de rodas, dentre outros, que, quando existem ou estão 

estabelecidos de forma inadequada. Dentre as inúmeras 

“barreiras” encontradas no espaço público incluímos os 

desníveis nos passeios, irregulares quanto à 

pavimentação das calçadas e quanto à apropriação 

indevida dos espaços destinados aos pedestres, seja por 

comerciantes locais, por uso para carga e descarga de 

caminhões ou estacionamento de veículos. Os 

equipamentos urbanos muitas vezes posicionados 

inadequadamente, não atendem às especificações das 

normas de acessibilidade. Há ainda casos onde se faz 
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necessário o remanejamento de áreas destinadas aos 

pedestres que ainda encontram-se incorporadas a 

propriedades particulares. 

 Desta forma, a participação da população local torna-se 

importante no processo de se recuperar, no local a 

legislação vigente reivindicando do poder público o 

desenho urbano inclusivo. 

 

4. Considerações Finais 
 O conceito de “Direito à Cidade”, estabelecido pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988 justifica 

propostas que viabilizem a consolidação da idéia de que 

o desenho urbano precisa ser inclusivo e de que as 

normas que proporcionam maior acessibilidade para 

todos precisam ser aplicadas.  

Entretanto, há uma defasagem entre os novos conceitos 

de inclusão e de acessibilidade no espaço urbano 

estabelecidos por legislação federal brasileira que não 

foram amplamente assimilados na prática e que 

precisam ser incorporados pelas prefeituras locais, pelos 

profissionais ligados ao planejamento urbano e pelas 

populações locais, como uma questão ligada aos direitos 

de cidadania. 

Embora o quadro jurídico brasileiro já seja suficiente, é 

necessário aplicar-se as determinações propostas por lei. 

A participação da população é fundamental no processo 

de garantia de que o poder público atenda às 

necessidades dos cidadãos.        

 A valorização das possibilidades de acesso aos serviços 

de bairro a pé pela população local é mais saudável para 

o homem e para o planeta. Pontuamos também a 

necessidade de independência das pessoas em suas 

caminhadas diárias aos serviços locais e que a quebra 

desta relação “homem-espaço” por barreiras físicas e 

espaciais compromete a saúde física e psíquica do 

homem, além de, muitas vezes, oferecer riscos 

significativos à integridade física das pessoas. A 

degradação física causada por acidentes nos espaços 

públicos durante caminhadas a pé é uma realidade 

muitas vezes cruel para o usuário do espaço, que passa a 

ter problemas de mobilidade sérios, principalmente no 

caso da população idosa.  

Uma análise dos principais fluxos de pedestres aos 

serviços locais, propicia orientação para implantação de 

parâmetros de acessibilidade já normatizados pela 

legislação brasileira, em rotas estabelecidas em escala 

local. Como por exemplo, a implantação de 

equipamentos urbanos adequados à legislação, como os 

semáforos com dispositivos sonoros para atendimento 

aos deficientes visuais, pisos táteis, etc., possibilitando 

inclusive a criação de “rotas acessíveis”,   com vistas ao 

atendimento dos demais usuários do espaço público, ou 

seja, as pessoas ditas normais, com capacidade física 

plena (sensorial e motora) e também às pessoas 

portadoras de deficiência (PPD), ou que apresentem 

algum tipo de “desvantagem”, temporária ou não, em 

relação ao dito padrão normal. Isto, pelo fato das rotas 

de pedestres, quando adequadas às possibilidades 

humanas e aos fluxos locais, já se apresentarem como 

um primeiro elemento identificador dos fluxos da 

população aos serviços.  

A questão da gestão do espaço urbano, quando 

incorpora propostas que priorizam a segurança da vida 

humana e a qualidade de vida local, gera espaços mais 

sustentáveis. 
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Fig. 1. Fotografia do Núcleo Comercial de Piratininga- fonte: 

Concurso Piratininga Acessível  [6]. 

 

 

 
Fig. 2. Niterói e Região Metropolitana. 

 

    Fig. 3. Aérea do Núcleo Comercial de Piratininga [7]. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta um sistema para navegação de 

veículos móveis, capazes de detectar e desviar de 

obstáculos, usando o conhecimento topológico do 

ambiente de locomoção. A abordagem adotada consiste 

na divisão virtual do ambiente de navegação em 

quadrados (células), cujos lados são iguais às dimensões 

do veículo móvel. A cada célula é atribuído um custo, o 

qual é proporcional à proximidade âs paredes e 

obstáculos previstos no mapa topológico. Tais custos 

servem de entrada ao sistema de planejamento de 

trajetória desenvolvido, baseado no algoritmo de 

Dijkstra. O sistema desenvolvido conta com um 

tabuleiro eletrônico com a informação do mapa 

topológico do ambiente. Esse tabuleiro permite que o 

usuário indique uma posição de destino para o sistema. 

O veículo, dotado de sensores de ultra-som, faz uso de 

um controlador de posição e orientação final para 

alcançar o ponto de destino selecionado. 

 

1. Introdução 
Nos últimos anos, a expectativa de vida da população 

mundial tem aumentado bastante. Devido a esse fato, é 

possível observar que o número de pessoas com algum 

tipo de deficiência – como, por exemplo, deficiência 

motora – também tem crescido. Com isto, é notório o 

aumento do número de usuários de cadeiras de rodas 

como principal dispositivo de auxílio a pessoas com 

deficiência motora. Além disso, muitos dos usuários 

dessas cadeiras necessitam de algum tipo de ajuda para 

locomover-se, o que as torna muito dependentes. A 

diminuição do preço dos computadores pessoais tem 

possibilitado o uso dos mesmos a bordo de tais cadeiras, 

agregando alguma “inteligência” ao dispositivo e 

diminuindo, assim, a dependência dos usuários por 

assistência externa. 

Neste trabalho, utiliza-se um robô móvel não-

holonômico a rodas, Pioneer 2DX, para emular uma 

cadeira de rodas. Esse robô navega em um ambiente 

previamente mapeado e conhecido, como o interior de 

uma casa. Esse ambiente é divido em quadrados (ou 

células) de tamanho proporcional às dimensões do robô. 

Custos proporcionais à proximidade de paredes e 

obstáculos previstos no mapa são automaticamente 

atribuídos a cada uma dessas células. Foram feitos 

experimentos com diversas distribuições de custos, a 

fim de observar a trajetória escolhida em cada caso e 

analisá-las, tomando sempre como referência a 

segurança do usuário a bordo do dispositivo móvel. 

Desta forma, tem-se como objetivo optar por passar o 

mais distante possível de obstáculos, diminuindo, assim, 

a probabilidade de o veículo móvel se chocar com 

obstáculos e paredes durante sua navegação.  

Para navegar, o usuário seleciona, em um tabuleiro 

eletrônico com varredura automática, a posição de 

destino dentro do ambiente de navegação do veículo 

móvel. Esta seleção é feita pressionando os botões do 

mouse ou utilizando sinais de EletroMioGrama (EMG) 

facial, proveniente de piscadas de olhos. Tendo sido 

feita a seleção, é realizado um cálculo da melhor 

trajetória para se chegar a essa posição final, o qual leva 

em consideração os custos anteriormente atribuídos. 

Esse cálculo é feito utilizando-se o algoritmo de 

Dijkstra [2], muito utilizado no cálculo para 

determinação do melhor caminho de pacotes em redes 

IP de roteadores.  

Uma vez determinado o caminho para navegação do 

veículo móvel, um algoritmo de controle de posição e 

orientação final se encarrega de levar tal veículo ao 

destino escolhido pelo usuário. É importante mencionar 

a existência de um sistema de navegação capaz de 

desviar de obstáculos que não estão previstos no mapa, 

tias como pessoas se locomovendo no ambiente, objetos 

momentaneamente colocados em espaços livres, etc. A 

percepção de tais eventuais obstáculos não previstos no 

caminho de navegação é feita utilizando-se sensores de 

ultra-som presentes no robô móvel. 

Este trabalho consiste de uma etapa inicial do projeto 

que envolve a automatização de uma cadeira de rodas 

motorizada [1]. O passo seguinte a esta pesquisa é, 

portanto, a implementação do sistema apresentado neste 

trabalho em uma cadeira de rodas do tipo Freedom S. 

Na Seção 2 é apresentada a estrutura geral do sistema 

implementado e na Seção 3 é apresentada a interface 

homem-máquina, necessária para comunicação entre 

usuário e veículo móvel. A Seção 4 trata do sistema de 
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controle implementado, bem como a estratégia de 

navegação utilizada. Na Seção 5 são apresentados os 

resultados dos experimentos realizados, e na Seção 6, a 

conclusão do trabalho desenvolvido, além da 

apresentação dos trabalhos futuros. 

 

2. Estrutura do Sistema 
O sistema desenvolvido é constituído basicamente de 

dois grandes módulos, conforme mostrado na Figura 1. 

O sistema de Interface Homem-Máquina (IHM) permite 

ao usuário selecionar uma posição de destino a ser 

alcançada pelo veículo móvel. Além disso, a IHM é 

responsável por gerar a trajetória até a posição final e 

enviar os pontos da mesma ao sistema de processamento 

embarcado no robô móvel. Já o sistema do robô móvel, 

constituído pelo Sistema de Controle e Sistema de 

Navegação, permite ao robô se dirigir a cada um dos 

pontos previstos na trajetória anteriormente gerada. 

 
Fig. 1. Visão geral do sistema desenvolvido. 

 

A Figura 2 apresenta o diagrama de blocos funcionais 

do sistema implementado, cujo detalhamento é 

apresentado nas Seções 3 e 4. 

 
Fig. 2. Diagrama de blocos do sistema implementado. 

 

3. A Interface Homem-Máquina 
A Interface Homem-Máquina (IHM) divide-se em 

Hardware e Software. O Hardware é composto por um 

dispositivo para exibição do tabuleiro eletrônico, além 

dos dispositivos para seleção de uma determinada área 

do tabuleiro – posição de destino –. O Software – 

programa computacional da IHM – consiste de tal 

tabuleiro eletrônico com varredura automática e de um 

algoritmo para determinação do caminho para 

navegação, que constitui de pontos pelos quais o robô 

móvel deve passar. O sistema de controle se encarrega, 

portanto, de conduzir o robô ao destino passando pelos 

pontos intermediários propostos. 

As Seções 3.1 e 3.2 apresentam o Tabuleiro Eletrônico 

e o Algoritmo de Planejamento de Trajetória, 

respectivamente. 

  

3.1.  Tabuleiro Eletrônico 
O tabuleiro eletrônico é a interface gráfica do usuário 

com o sistema. Este tabuleiro é construído a partir da 

matriz referente ao mapa topológico do ambiente, que 

possui valor 0 nas posições onde não há obstáculo e 1 

no caso em que exista obstáculo. Com base nos dados 

desta matriz, que por definição é quadrada, é desenhado 

o Tabuleiro. 

O tamanho de cada quadrado do tabuleiro está associado 

à ordem da matriz, que pode ser qualquer, sendo função 

do ambiente mapeado. Desta forma, o programa é 

responsável por dividir a tela em um número de 

quadrados idêntico a esta ordem e preencher com preto 

aqueles referentes às posições da matriz na qual se 

encontre um obstáculo, ou seja, o valor daquele 

elemento da matriz igual a 1. No caso do elemento da 

matriz ser 0, o quadrado é mantido branco, indicando ao 

usuário que se trata de um possível destino final para o 

robô móvel. 

Este tabuleiro eletrônico apresenta varredura 

automática, com o objetivo de facilitar a escolha do 

destino final pelo usuário. Uma vez iniciada a varredura, 

os campos em branco, da primeira linha que os 

apresenta, são acesos um a um, indefinidamente, até que 

ocorra uma entrada do usuário. Esta entrada pode ser 

tanto realizada pressionando-se os botões do mouse, 

quanto pelo sinal mioelétrico facial, referente ao piscar 

de olhos, como já mencionando na Seção 1. Desta 

maneira, pressionando-se o botão esquerdo do mouse, a 

varredura passa a ser realizada na próxima linha que 

apresentar campos livres (em branco) e, com o botão 

direito, seleciona-se o destino final. O mesmo 

procedimento é adaptado ao piscar de olhos, sendo o 

sinal proveniente do piscar de um olho responsável pela 

mudança de linha, e o do outro olho pela seleção do 

destino final.  

 

3.2.  Algoritmo de Planejamento de 
Trajetória 

Tendo sido escolhida a posição final no tabuleiro 

eletrônico apresentado anteriormente, o sistema deve 

planejar a trajetória para chegar ao destino. Para isso, é 

utilizado o algoritmo de roteamento de Dijkstra [2]. 

Esse algoritmo é utilizado no roteamento de pacotes IP 

em redes de roteadores, determinando o menor 

caminho, baseado nos custos entre links. Tais custos são 

atribuídos de forma a serem inversamente proporcionais 

à velocidade do link, atribuindo menores custos aos 

links de maior velocidade. Esses links de menores 

custos são, então, escolhidos como integrantes da rota 

de menor caminho. 
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Assim, para a utilização do algoritmo, devem-se atribuir 

custos a cada ligação entre as células. Na aplicação 

proposta, os custos de todos os caminhos até uma célula 

de destino qualquer são iguais, e dependem apenas das 

condições desta célula. Dessa forma, todas as células 

partem com um valor de custo inicial fixo. Então, um 

valor adicional de custo é somado a esse custo inicial 

para cada obstáculo que se encontre ao redor da célula 

analisada. Uma situação hipotética está apresentada na 

Figura 3. 

 

 
Fig. 3. Situação hipotética de atribuição de custos. 

 

Na situação apresentada, destaca-se em cinza a célula 

cujo custo se deseja determinar. Em preto, encontram-se 

os obstáculos ou paredes, e em branco, as células livres. 

Dessa forma, o custo da célula em questão será igual ao 

custo inicial mais três vezes o custo adicional referente 

à presença de obstáculos, pois se observam três 

obstáculos vizinhos à célula cinza. 

Após ter sido realizado o cálculo do custo de todas as 

células – tarefa realizada muito rapidamente e apenas 

uma vez pelo sistema –, conhecendo-se a posição inicial 

e o destino informado pelo usuário, o sistema determina, 

através do algoritmo de Dijkstra, a trajetória a ser 

seguida. A Figura 4 apresenta um mapa de um ambiente 

e uma trajetória gerada pelo ambiente para ir de uma 

posição atual a uma posição de destino. 

 

 
Fig. 4. Trajetória traçada pelo sistema. 

 

Após o cálculo da trajetória, gera-se um arquivo 

contendo todas as coordenadas das células pelas quais o 

robô deva passar com indicação do ângulo de chegada a 

cada posição da trajetória, uma vez que o Sistema de 

Controle, apresentado na Seção 4, permite que o veículo 

móvel alcance o destino com uma orientação pré-

estabelecida.  

É importante mencionar que a IHM e o Sistema de 

Controle são máquinas independentes. Desta forma, foi 

implementado um esquema de memória compartilhada, 

de modo que tais máquinas possam se comunicar. A 

comunicação é feita mediante um flag, o qual é setado 

pela IHM sempre que esta gera um novo caminho e 

resetado pelo Sistema de Controle sempre que este 

adquire (lê o arquivo) um novo caminho a ser 

percorrido. 

 

4. Estratégia de Controle 
A Estratégia de Controle implementada neste trabalho é 

do tipo ponto a ponto com orientação final. Além disto, 

está incluso um sistema de controle de impedâncias para 

evitar eventuais obstáculos que possam surgir na 

trajetória do veículo móvel. 

O veículo móvel utilizado é um robô móvel do tipo 

uniciclo Pioneer 2DX, com 16 sensores de ultra-som 

[3]. As equações cinemáticas que descrevem o 

movimento do robô móvel são dadas por 
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onde u é a velocidade linear, ϕ é a orientação, x&  é a 

velocidade linear na direção x do sistema de 

coordenadas global do robô móvel, y&  é a velocidade 

linear na direção y e, finalmente, φ  é a velocidade 

angular do robô. A Figura 5 apresenta o modelo 

cinemático do robô móvel. 

 

 
Fig. 5. Modelo cinemático do robô móvel Pioneer 2DX. 
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O sistema representado por (1) é descrito em 

coordenadas polares por 
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onde e, é a distância entre a posição atual do robô e o 

objeto, α é a diferença entre a orientação final do robô e 

sua orientação atual. A Figura 6 ilustra os novos estados 

do robô. 

 

 
Fig. 6. Robô móvel em coordenadas polares. 

 

Como solução para o sistema não linear apresentado em 

(2), é proposta a seguinte função candidata de Lyapunov  
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com 0, >κλ . Detalhes da lei de controle proposta, bem 

como sua demonstração de estabilidade podem ser 

encontrados em [4]. Em [4] se pode, ainda, verificar a 

estratégia de impedância implementada no robô móvel 

para evitar obstáculos em sua trajetória. 

 

5. Experimentos 
Nesta seção são apresentados e discutidos os 

experimentos realizados, com base no sistema 

implementado, mostrado nas seções anteriores.  

Para a realização dos experimentos, foi construído, 

fisicamente, um mapa topológico, tal como o 

apresentado na Figura 4. Para efeito de comparação, 

foram determinados como pontos de origem e destino 

do robô os mesmos pontos apresentados na Figura 4, 

onde se pode observar a trajetória esperada. Como cada 

célula do mapa topológico possui lados com dimensões 

iguais a 50 cm – que é, aproximadamente, a maior 

dimensão do robô utilizado nos experimentos –, 

conclui-se que os pontos de origem e destino adotados 

são (0,5; 0,5) e (2,0; 2,0) – as coordenadas dos pontos 

são dadas em metro –. 

A Figura 7 apresenta o resultado da navegação do robô 

saindo do ponto (0,5; 0,5) e chegando ao ponto (2,0; 

2,0), sem que houvesse qualquer obstáculo não previsto 

no mapa presente na trajetória de navegação.  

 
Fig. 7. Resultado experimental de navegação sem 

obstáculo. 

 
É importante mencionar a estratégia adotada, que é a de 

navegar sobre os centros de massa das células do mapa, 

de modo que tais pontos sejam vistos pelo sistema de 

controle, discutido na Seção 4, como pontos de origem 

ou destino para o robô. Com isto, se consegue reduzir a 

influencia dos erros de odometria, o que permitiu, 

conforme pode ser visto na Figura 7, que o robô 

alcançasse com sucesso o seu ponto de destino. 

O mesmo experimento foi realizado com um obstáculo 

estrategicamento posicionado na trajetória do robô. O 

resultado deste experimento é apresentado na Figura 8.  

 

 
Fig. 8. Resultado experimental de navegação com 

obstáculo. 

 

O que se pode observar durante tal experimento é que o 

robô, ao detectar o obstáculo, contorna-o, de modo a 

percorrer uma distância maior do que aquela percorrida 

entre os pontos (1,5; 1,0) e (2,0; 1,5), conforme pode ser 

claramente observado nas Figuras 7 e 8.  Com isto, o 
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sistema se torna mais suceptível às incertezas 

provenientes da odometria, o que explica, em parte, o 

erro apresentado na Figura 8. Uma outra explicação 

para tal erro é dada pelo fato de o sistema de controle 

implementado prevê uma distância máxima ao ponto de 

destino, onde se considera que tal destino foi alcançado, 

uma vez que o destino consiste de um ponto singular. 

 
6. Conclusão 

Foi apresentado um sistema de navegação de robôs 

móveis a rodas em ambientes mapeados. O sistema 

conta com uma Interface Homem Máquina, que nada 

mais é do que um tabuleiro contendo o mapa topológico 

do ambiente de navegação do robô, além de um 

algoritmo de planejamento de trajetória baseado em 

Dijkstra [2] e um sistema de controle de posição e 

orientação final com desvio de obstáculo. O sistema se 

mostrou bastante preciso em testes que não envolviam 

obstáculos não previstos no mapa. Entretanto, a partir de 

testes com obstáculos não previstos no mapa, pode-se 

observar uma certa imprecisão nos resultados obtidos, o 

que já era esperado, tendo em vista uma maior 

influencia dos erros de odometria em tais situações.  

Portanto, reduzir a influencia dos erros de odometria, 

melhorando, deste modo, os resultados aqui 

apresentados é parte dos trabalhos a serem realizados 

futuramente. 
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Resumen 
El diseño de rodilla pediátrica  fue concebido como tesis 

para la maestría en Ciencias Biomédicas en la 

Universidad de los Andes y simultáneamente trabajado 

en el departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) 

de la institución CIREC. Es un componente protésico 

mecánico, desarrollado especialmente para niños 

amputados a nivel transfemoral con edades entre 5 a 12 

años. 

El uso de la minas antipersonal producto de conflictos 

sociales, ha generado numerosas victimas siendo la 

población infantil las más afectada. La dificultad de 

acceder a prótesis pediátricas, importadas y de altos 

costos justificó la intervención en diseño. Como 

respuesta, se desarrolló una rodilla con materiales de 

menor costo, y resistentes como polipropileno y 

duraluminio, que se adecuan a las condiciones de uso 

requeridas. 

 

1. Introducción 
El proyecto buscó desarrollar una nueva rodilla 

pediátrica protésica que permitiera una marcha segura 

para los infantes. A nivel productivo se buscó 

compatibilidad con la infraestructura de CIREC (Centro 

integral de Rehabilitación de Colombia) que fabrica 

productos protésicos principalmente de PP 

(Polipropileno). 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha 

venido trabajando en países donde existen condiciones 

de guerra que arrojan un volumen importante de 

pacientes amputados que no tienen acceso a ayudas 

protésicas debido a los altos costos  que esto implica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el CICR desarrolló en 

conjunto con CIREC unas prótesis en Polipropileno, sus 

componentes son producidos y ensamblados en el 

laboratorio de la institución tales como: la rodilla de 1 

eje, adaptadores cónicos, sockets y pie protésico.  

Una mirada a los diseños existentes en el mercado, 

muestra que utilizan mecanismos de 4 barras, pero no 

integran un componente que simule la rótula como parte 

de la rodilla, generalmente se reemplaza por una funda 

cosmética que puede ser en espuma. Los componentes 

utilizados deben ser livianos, debido a eso se utilizan 

metales como; aleaciones de aluminio, acero, titanio. 

Para controlar posibles deformaciones y daños, se revisa 

cada 3 meses la prótesis debido a la alta actividad física 

de los niños. Adicionalmente, no todos los mecanismos 

de rodilla ofrecen un rango amplio de flexión, algunos 

sólo alcanzan los 145°.  

Otras observaciones realizadas a nivel mundial, reflejan 

que poco se ha tratado el tema de rodillas pediátricas 

para niños (o infantes). Enfatizan en el diseño de 

rodillas geriátricas para adultos en general, con 

mecanismos hidráulicos de impulsión que las hace de 

elevado costo e inaccesibles a la población.  

Se pudieron encontrar referencias a cerca de desarrollos 

para necesidades propias de los países, así como otros 

diseños sofisticados que incluyen componentes 

microelectrónicos.  

- En la India han diseñado un mecanismo de 

rodilla de 6 barras para prótesis trans-femorales 

[1]. 

- En Alemania generaron información técnica 

sobre tipologías de rodilla de 4 ejes [2]. 

- Sobre biomecánica de la marcha en general y 

con prótesis. Coordinación en la marcha 

protésica: efectos de la asimetría en la marcha 

y la velocidad [3].  

- En las evaluaciones de rodilla protésica frente a 

usuarios, se exponen protocolos de uso de la 

prótesis, con la opinión de los usuarios y 

profesionales implicados dentro de la fase 

clínica de pruebas [4], [5], [6]. 

 

Este ultimo artículo trata sobre los tipos de rodilla 

existentes, requisitos para un nuevo diseño, 

optimización del mecanismo, construcción de prototipos 

y protocolos de prueba con usuarios. 

 

2. Estudio 
2.1 Tipos de rodilla disponibles comercialmente 
En la fisiología de la articulación se puede observar 

estructuras musculares y ligamentosas que proveen de 

estabilidad a la rodilla frontal, medial y posteriormente, 

como los ligamentos interarticulares “ligamentos 

cruzados en forma de X” (Fig. 1). 
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Fig. 1. Fisiología de la rodilla humana [9]. 

 

En la protetización infantil, se emplean componentes 

modulares que buscan la adaptación durante el 

crecimiento del  niño entre los 5-12 años, 

convencionalmente se diseñan prótesis que soporten 35 

- 45 Kg. de peso.  

Con respecto a rodillas policéntricas de 4 barras; (fig 2.) 

el centro instantáneo de rotación cambia de posición 

cuando aumenta o disminuye el ángulo de flexión de la 

rodilla, que ofrece estabilidad en la fase de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Tipologías de rodillas. a. Rodilla para niños de varios ejes.,  b. 

Flexión máxima, c. Rodilla policéntrica.  

 

La rodilla de 1 solo eje en PP de CIREC, fue diseñada 

originalmente por Yoop Gherels y puesta en práctica en 

otros países hace 23 años en Nicaragua, en Colombia 

por La Cruz Roja Internacional desde 1993 (tabla 1.) 

 
 

Componentes 
 

Función 
 

Forma 
 

• Bujes 

cónicos de 

fricción  

• Tubo 

cromado 

con 

tratamiento 

anticorrosiv

o 

 

De fácil adquisición el 

producto por su bajo 

costo. 

     

 

Es una representación 

de los cóndilos 

femorales humanos.  

Tabla 1. Características de la rodilla actual de CIREC. 

 

2.2 Diseño 
La propuesta de diseño es una rodilla pediátrica para 

niños entre 5-12 años que le ofrezca una marcha 

fisiológica y facilidad de fabricación con mano de obra 

e infraestructura local. 

El listado de requerimientos de diseño, abarcó 

principalmente: (tabla 2). 

 

 

 

 

 

 posibles deseables 
Mejoramiento de la 

estabilidad del paciente en 

apoyo de talón 

Reducción del 

consumo de energía 

en la marcha 

Requerimiento  
de función: 

Flexión anatómica en 

posición sedente 90, rodar-

deslizar  tope 160º 

 

Flexión hasta 160º  

Debe tomarse en cuenta 

soportar de 40 - 60 Kg. 

como peso total del 

paciente 

Materia prima: PP, 

ejes y barras en acero 

Requerimiento  
estructural: 

Facilidad de alineación 

estática y dinámica de la 

rodilla con otros 

componentes modulares 

(rodilla - socket; rodilla - 

tubo) 

 

Facilidad para 

elaborar el 

componente 

cosmético 

Requerimiento  
técnico: 

• Modular para facilitar la 

producción 

 

• Antropometría 

congruente con la 

población infantil 

Colombiana. 

Graduable para las 

diferentes edades 

Requerimiento  
formal: 

BIONICA: Relación con la 

rodilla humana 

Generar una forma 

armoniosa en la cara 

frontal de la rodilla 

Otros Proveer una marcha 

silenciosa al utilizar la 

rodilla 

 

 Bajo costo  

Tabla 2. Requerimientos para el diseño de la nueva rodilla. 
 

3. Metodología 
El proyecto se llevó a cabo en dos fases. La primera de 

investigación básica y exploración de diseño, donde se 

obtuvieron criterios formales y mecánicos; en la 

segunda, se efectúo la valoración de la rodilla con 

usuarios, para observar sus características en 

condiciones de uso. 

En cuanto al criterio formal, se desarrollaron maquetas 

y modelos a escala natural representando las 

características geométricas del diseño, a partir de una 

analogía directa con la rodilla humana, que representa el 

movimiento de la misma en el plano sagital
1
, posee 

estructuras internas (los ligamentos cruzados) que la 

estabilizan y actúan como isométricas a lo largo del 

movimiento (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

a.   b.   c. 

Fig. 3. a. Primeras maquetas  realizadas en cartón  a escala 

1:1, Ultima alternativa en maqueta desarrollada, b. Vista 

posterior, c. Flexión máxima de este mecanismo de 90°. 

 

Se llegó a una alternativa congruente con los acoples de 

las prótesis en PP de niños en CIREC (fig.3), el 

segmento superior de esta propuesta  tiene un diámetro 

                                                 
1
 Sagital: divide al cuerpo en mitad derecha e izquierda, por la sutura sagital del 

cráneo. http://www.shotokanryukaseha.com/otros-textos/aparato_locomotor.htm 

 
 

a. b. c. 

a. Ligamento cruzado 

posterior LCP. 

b. Ligamento cruzado 

anterior LCP. 

c. Cara anterior de la 

rodilla, zona de los 

cóndilos femorales. 

d. Cara posterior de la 

rodilla 

ab

c

d
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de 6 cm. y el inferior con un diámetro de 1 pulgada. 

Este mecanismo solo pudo llegar a una flexión de 90°.  

 

3.1 Diseño mecánico 
Criterio dinámico – mecánico: buscando que el usuario 

infantil alcance la postura de cuclillas, ideal para el 

juego, para implementarla en el movimiento del 

mecanismo, se genera un proceso de optimización desde 

las posiciones  del movimiento de flexo - extensión de 

una rodilla infantil normal (Fig. 6), (Fig. 7). 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fig. 6. Se desarrolló una medición de un niño de 11 años en el 

laboratorio de marcha de CIREC, para hallar las posiciones  

verdaderas entre fémur y tibia, durante la  flexo- extensión de 

la articulación,  con el fin de aplicarse al diseño. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a.   b. 

Fig. 7. a. Se busca el paralelismo  con las posiciones obtenidas 

del niño y  3 posiciones del mecanismo de la rodilla. imágenes 

de 3 posiciones, hechas en Working Models, b.  

Tope de flexión máxima  a 163°. 
 

Con base a la geometría del diseño en maqueta y las 

posiciones obtenidas, se generó una nueva propuesta 

que permite una flexión hasta 163°, gracias al uso del 

software Working Moldel [7]  (Fig.7, b). 
 

3.2 Análisis de elementos finitos de la nueva 
propuesta  
Mediante el criterio de falla de Von Mises, se realizó el 

estudio para evaluar la resistencia de la piezas de la 

última propuesta, observando el comportamiento 

estructural del material ante una carga de forma estática 

[7]. 

Dentro de este proceso de análisis estructural se 

encontró lo siguiente: La barra central de la rodilla es la 

que más esfuerzo debe soportar. No se alcanza el 

esfuerzo de fluencia con el duraluminio como material 

empleado (225 Mpa.), solo se logra un máximo es 33.2 

Mpa. (fig.8 a) 

En la masa superior el esfuerzo máximo es 12.4 Mpa, el 

cual, está por debajo del esfuerzo de fluencia del 

material cuyas propiedades alcanzan un esfuerzo de 

fluencia de 38 Mpa., Esto significa que no se presentará 

falla (fig 8 b). 

En la masa inferior (fig.8,c) el esfuerzo máximo es 10.2 

Mpa. al igual que el resto de las piezas los esuerzos 

están por debajo de 38 Mpa. Se presentó mayor 

concentración de esfuerzos en los agujeros, ranuras y 

curvaturas de las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 8.  a. barra central de la rodilla, b. masa superior, c. masa 

inferior. 
 

3.3 Construcción del prototipo y montaje   
El primer prototipo fue manufacturado mediante el 

proceso de fresado de barra de polipropileno como 

material, el resultado es una muestra física que permite 

observar detalles y predecir la posible producción 

industrial. Para evaluar su viabilidad como nuevo 

producto ante la comunidad médica, técnica, 

fisioterapéutica y de usuarios, se realizó una prueba de 

montaje y alineación de banco (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fig. 9.  Montaje de la prótesis  con el prototipo de la rodilla, 

en el Laboratorio de producción de CIREC. 
 

Se pudo comprobar una fácil adaptación de la rodilla 

como componente modular al resto de componentes del 

sistema de PP ya existentes en CIREC (Fig. 10).  
 

4. Protocolo de Pruebas 
El protocolo involucró el apoyo de diferentes áreas 

dentro del proceso de Rehabilitación, Fisioterapia, 

Técnicos Ortoprotesistas, Médicos Ortopedistas.Durante 

este proceso se evalúo el desempeño de la rodilla 

pediátrica, en el ciclo de la marcha protésica, para lo 

cual se implementó en un grupo de usuarios. 

Se seleccionaron aquellos cuya experiencia en el uso de 

prótesis fuera mayor a 6 meses, con muñón transfemoral 

largo. Se excluyeron bilaterales, personas que utilicen 

ayudas técnicas como caminadores, muletas, silla de 

ruedas o con enfermedades sistémicas asociadas. 

Finalmente para las pruebas se contó con dos usuarios 

quienes fueron informados sobre el estudio y se obtuvo 

su consentimiento informado por escrito, el tiempo de 

estudio fue de tres semanas.  

 

T=0 

T=0.04 

T=0.08 

 

a. Socket 

b. Rodilla Pediátrica 

c. Tubo de pantorrilla 

d. Tobillo 

e. Pie sach 

 

 
   

a. b. c. 

 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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5. Resultados con los Usuarios 
Se implementó la metodología utilizada por las 

publicaciones [4], [5], [6], como referencia en las 

evaluaciones de rodilla protésica frente a usuarios, en 

donde se exponen protocolos de uso de la prótesis, con 

la opinión de los mismos y profesionales implicados 

dentro de la fase clínica de pruebas.  

El protocolo fue dividido en 3 categorías,  la primera 

evalúa el desempeño del paciente realizando ejercicios 

específicos con la prótesis [12], la segunda un análisis  

biomecánico de la marcha con la prótesis actual del 

paciente vs. prótesis a la que se le adaptó la rodilla 

pediátrica. La tercera, fue un cuestionario de opinión del 

paciente mediante una EVA (Escala Visual Análoga) 

que maneja variables cualitativas del desempeño de la 

rodilla. 

En la evaluación de ejercicios con la prótesis, según 

DMERCs 1995, categoriza el uso de prótesis en 

miembro inferior en niveles funcionales de 0-4 

(MFCL
2
). Los niños están en la clasificación 4, en 

donde el potencial de marcha protésica excede las 

habilidades básicas en cuanto a impacto, estrés y niveles 

de energía. Estas demandas también se presentan en 

adultos activos, atletas y en este caso en niños. 

Los componentes protésicos deben absorber cargas en 

actividades recreativas con impacto como saltar o 

correr, existen ejercicios que evalúan la coordinación, la 

fuerza del miembro protésico que se implementaron 

para probar habilidades y desempeños en el uso de una 

prótesis.  

Al  realizar pruebas con el paciente 1  (tabla 3), se 

observó el desempeño en el uso de la rodilla pediátrica 

vs. la rodilla de 1 eje PP. No se presentaron diferencias 

notables. 

Ejercicios /  tipos de Rodillas Rodilla 1eje 

Rodilla 

Pediátrica 

 1 2 3 1 2 3 

Pararse en un obstáculo   x   x 

Paso de lado      x     x 

Rodar el balón      x    x   

Resistir el elástico con el pie    x      x 

Marchar con  resistencia      x      x 

Recoger objetos del suelo       x    x   

Subir y bajar escaleras      x      x 

Caminar en terreno irregular      x      x 

Poderse arrodillar      x      x 

Poder montar en bicicleta    x      x   
 
Escala de evaluación: 

1 No cumple   

2 Cumple medianamente   

3 Cumple       

 Total 31 / 33 Total 29 / 33 

Tabla 3.  Ejercicios para evaluar el desempeño del paciente 

usando la rodilla pediátrica [12]. 

Los distintos ejercicios van al final del entrenamiento en 

el gimnasio con la rodilla pediátrica. Se da una 

                                                 
2 MFCL Medicare Functional Classification Levels 

habituación con el movimiento permitido por la rodilla 

en la marcha desde el apoyo de talón hasta la fase de 

oscilación, todo esto evaluado por fisioterapeutas. 

Para este proyecto se hizo un análisis biomecánico  

comparativo de la prótesis actual del paciente con una 

rodilla de 1 solo eje de PP vs. la prótesis a la que se le 

adaptó la rodilla pediátrica. Se muestran los resultados 

de las variables cinemáticas de la rodilla en el plano 

sagital de los pacientes 1 y 2 (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Análisis cinemático de la marcha  de la rodilla 

pediátrica, del paciente 2 , realizado con  el grupo de expertos  

del Laboratorio de Análisis de Movimiento CIREC. Las 

imágenes de normalidad son tomadas de [18]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. Análisis cinemático de la marcha  de la rodilla 

pediátrica, del paciente 1, realizado con  el grupo de expertos  

del Laboratorio de Análisis de Movimiento CIREC. 

  

Las características especiales encontradas en la marcha 

del paciente con la prótesis utilizando la Rodilla 

Pediátrica fueron: 
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-Los exámenes de marcha no muestran diferencias 

importantes en la biomecánica, es decir no deteriora la 

marcha de los individuos a los que se les hizo la prueba. 

Al comparar el patrón de marcha con la rodilla 

pediátrica vs. rodilla de 1 solo eje de PP resulta ser muy 

similar. 

-Lo más representativo se observa en la cinemática de la 

rodilla en el caso del paciente 1(Fig.11), en donde se 

alcanza un rango de flexión exagerado en la fase de 

oscilación debido a que en el mecanismo hace falta el 

control de fricción, por lo que hace muy rápida a la 

rodilla. 

-Otros defectos de marcha no atribuibles al diseño de la 

rodilla, obedecen a problemas de adaptación y 

alineación de la prótesis en general que afectan 

considerablemente el patrón de marcha. 

En cuanto a la opinión del paciente, se elaboró un 

cuestionario para que el niño exprese con una escala 

afectiva de 0,04 - 0.95, el valor 0,04 es el sentimiento 

más feliz, hasta 0.95 el sentimiento más triste, 

mostrados en 9 caritas (tabla 4) que expresan sus 

emociones [11]. 

De acuerdo con la opinión de los usuarios, la rodilla fue 

eficiente porque permite el desempeño en actividades 

cotidianas como caminar en terrenos irregulares, 

inclinados  y realizar actividades lúdicas entre otras. 
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Apoyo de talón    *   x            

Bipedestación x *                 

Seguridad    *       x        

Subir-bajar escaleras x *                 

Subir-bajar rampas x *                 

Caminar en piedras    *   x            

Apariencia x *                 

Peso x   *               

Ponerse de cuclillas x       *           

Patear el balón    *               

X Paciente 1:  0,16  entre 0.04 – 0.95 

Total * Paciente 2:  0,21 entre 0.04 - 0.95 
Tabla 4. Instrumento que evaluó la opinión de los niños, con 

respecto a la rodilla pediátrica. 

 

6.  Prueba Mecánica 
Se sometió el prototipo de rodilla a un funcionamiento 

de pruebas cíclicas en el laboratorio, el objetivo de esta 

prueba fue determinar el desgaste la rodilla durante un 

numero de ciclos determinado [39], correspondientes a 

la marcha humana durante 3 meses, tiempo estipulado 

para realizar un mantenimiento a una prótesis pediátrica. 

Teniendo como base que la cadencia promedio de una 

persona es de 100000 ciclos/mes para ambas piernas, la 

rodilla tenia que superar 1500000 ciclos. La velocidad 

promedio de la válvula neumática fue de 2000 

ciclos/hora, y la rodilla cicló por 95 horas, lo que 

corresponde a 190000 ciclos. 

Los resultados fueron los siguientes (desgaste 

secundario corresponde a desgastes entre el 65 y el 80% 

del máximo): 

-Los agujeros de la masa superior se desgastaron de 

manera ovalada, donde el máximo se muestra en la 

Figura 12, a y fue de 0.31 mm. En otros agujeros 

corresponden aproximadamente al 50% del máximo. 

-El desgaste lateral de la masa superior fue de 0.17 mm 

(Figura 12a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.   b. 

 

Fig. 12.  a..Desgaste en la Masa Superior, b. Desgaste en la 

Masa Inferior.  
 

• El la masa inferior, al igual que en la masa 

superior el desgaste fue de forma ovalada, 

donde el máximo fue de 0.33 mm (Figura 12 

b). 

 
a.   b. 

Fig. 13. a. Desgaste en la Rotula, b. Desgaste en las barras.  

 

• En la rotula, el desgaste máximo fue de 0.24 

mm como se muestra en la (Figura 13, a) 

• El desgaste máximo en los agujeros de las 

barras fue de 0.32 mm y en la zona lateral 

interna de las barras superiores fue de 0.5 mm 

(Figura 13, b) 

• Los pines   fueron los elementos que más 

desgaste sufrieron. El desgaste no fue de 

manera homogénea a lo largo de la superficie. 

Finalmente, su desgaste máximo fue de 0.95 

mm 

 

Aunque dimensionalmente ninguna zona superó un 

desgaste de 1 mm, los pacientes al usar la rodilla  con 

desgaste, manifestaron poca estabilidad de la misma y 

desconfianza para apoyar la prótesis. 
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Con el ajuste de estas piezas se eliminó la inestabilidad 

provocada por el desgaste de la piezas y de esta forma 

se pudo adaptar a los usuarios en forma segura, para las 

pruebas de marcha. 

 

7. Conclusiones 
• Existe un primer prototipo preindustrial, que es 

bastante aproximado al diseño final, en cuanto 

a funcionalidad, adicionalmente representa un 

bajo costo en su manufactura. 

• Validación del funcionamiento de la rodilla en 

diferentes ámbitos: biomecánica de la marcha, 

rehabilitación, opinión de satisfacción por parte 

de los usuarios y adaptación de la misma a la 

fabricación de la prótesis, lo cual demostró su 

utilidad 

• Los exámenes realizados no mostraron 

diferencias importantes en la biomecánica de la 

marcha protésica, por consiguiente, la rodilla 

pediátrica no deteriora la marcha de los 

individuos a los que se les realizó la prueba. 

Tiene un desempeño adecuado en la 

flexo/extensión de la misma.  

• Hace falta incluir en el diseño del mecanismo 

el control de fricción de los pines ya que la 

rodilla es muy rápida y puede producir un 

defecto de marcha (impacto terminal de la 

pantorrilla al final de la oscilación). 

• Presentó una fácil adaptación con los 

componentes de las prótesis de CIREC 

(alineador, adaptador al socket, adaptación al 

tubo de pantorrilla, tobillo y pie). 

• Finalmente, la rodilla propuesta se construyó y 

se probó hasta la fecha en 5 pacientes, presentó 

un costo aprox. US$ 218, que comparada con 

las importadas de hasta aprox. US$ 2.175, 

provee de un buen desempeño en la 

adaptación, funcionalidad, fabricación y 

resistencia.  
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Resumo 
A técnica de biofeedback o retorno imediato da 

informação eletrofisiológica ou biomecânica obtida 

através de sistemas de instrumentação específicos. Com 

a finalidade de dispor de uma ferramenta de avaliação 

do movimento humano e de reeducação muscular, foi 

desenvolvido um sistema de aquisição de sinais 

eletromiográficos e biomecânicos (ângulo articular e 

força). Foram realizados experimentos em nove 

voluntários sem disfunção da musculatura esquelética 

para avaliar a funcionalidade do sistema. A partir desses 

testes, foi possível observar que o sistema desenvolvido 

e os parâmetros escolhidos mostraram-se adequados à 

reeducação da função muscular. O sistema permite a 

análise efetiva dos sinais biomecânicos e bioelétricos, 

utilizados como biofeedback na reabilitação. 

 

1. Introdução 
O biofeedback é uma das técnicas de maior crescimento 

no campo da medicina do comportamento. Surgiu como 

pesquisa na metade dos anos 60, nos USA. Utilizando 

essa técnica, o paciente baseia-se no retorno de 

informações visuais, táteis ou auditivas para adquirir 

e/ou desenvolver um melhor controle voluntário no 

relaxamento neuromuscular ou na reeducação muscular 

após uma lesão [1]. 

Como aponta Krebs [2], ao usar o biofeedback, o 

paciente aprende a compreender as relações entre o sinal 

eletrônico e a tarefa funcional desejada, praticar o 

controle dos sinais e desempenhar a tarefa funcional até 

que ela seja dominada. Para Criswell [3], além do seu 

aspecto terapêutico, o biofeedback é uma excelente 

ferramenta educacional. 

No trabalho descrito neste artigo, foram propostas 3 

maneiras de utilização da terapia de biofeedback através 

de sinais  bioelétricos e biomecânicos. 

O feedback eletromiográfico consiste em medir a 

atividade elétrica dos músculos, a qual expressa o grau 

de contração/relaxamento dos mesmos. Desta maneira, é 

possível treinar um indivíduo a fortalecer sua  

usculatura quando for indicado ou, então, a produzir 

relaxamento físico quando for o caso [4].  

O eletrogoniômetro é um equipamento que utiliza um 

potenciômetro para medir os sinais biomecânicos de 

angulação articular. De acordo com Krebs [2], em 

eletrônica, um potenciômetro varia sua resistência 

elétrica de acordo com a rotação (ângulo) de seu eixo 

central. Este equipamento é utilizado na terapia com 

biofeedback para medir a amplitude de movimento de 

uma articulação. Uma das extremidades do 

eletrogoniômetro é presa ao membro do paciente e a 

outra é presa ao membro adjacente, sendo que o eixo do 

eletrogoniômetro é alinhado ao eixo da articulação. 

Um sinal biomecânico de força pode ser medido com a 

variação da resistência elétrica de um sensor (por 

exemplo, FSR- Force Sensing Resistor), o qual varia 

sua resistência de acordo com o aumento da força 

aplicada na superfície da membrana em sua 

extremidade. De acordo com Winter [5], o sensor de 

pressão é utilizado para medir a força aplicada por 

grupos musculares. Para isso, o FSR deve sofrer a ação 

de uma força por compressão para realizar a medição. 

O fator mais importante da aplicação da técnica de 

biofeedback é o controle que o paciente tem da evolução 

da terapia, na qual sua participação consciente e 

voluntária desempenha um papel decisivo no sucesso do 

treinamento. Isto ocorre porque o paciente tenta 

voluntariamente executar ações indicadas pelo 

terapeuta, com base nas informações fisiológicas 

apresentadas pelo equipamento de biofeedback. Mesmo 

assim, o êxito da terapia está diretamente ligado à 

habilidade do terapeuta que está aplicando o tratamento. 

Este artigo tem por objetivo apresentar o sistema de 

biofeedback desenvolvido, os testes de desempenho 

realizados e os resultados do protocolo clínico aplicado. 

  

2. Metodologia 
O sistema desenvolvido é composto por um circuito 

eletrônico, um software de controle e uma interface 

gráfica, conforme ilustrado na Fig. 1.  

O hardware compõe-se de: (1) um circuito analógico 

destinado à aquisição de sinais; (2) um circuito digital, 

centralizado em um DSP (TMS320LF2407), o qual é 

responsável por toda a parte lógica e controle do 

sistema. Para funcionar, DSP requer um programa, o 

firmware, que fica armazenado em uma memória do 

tipo flash, internamente ao próprio DSP. 
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A etapa analógica tem por função adquirir os sinais 

bioelétricos e/ou biomecânicos de interesse.O Firmware 

foi desenvolvido em linguagem Assembly do TMS. Sua 

função é controlar todo o módulo digital, recebendo os 

sinais analógicos adquiridos para que sejam 

processados. O processamento dos sinais analógicos 

convertidos e a comunicação com o computador são 

realizados de forma digital. 

 

Parte Digital

Aquisição/
Biofeedback

Computador

Fonte

Paciente

DSP- Firmware

Hardware

Software

Parte Analógica

Fig. 1. Diagrama em blocos do sistema. 

 

O software é responsável pela configuração do número 

de canais, assim como realiza a aquisição e a exibição 

dos sinais bioelétricos e biomecânicos. O sistema de 

aquisição pode mostrar entre 1 e 8 canais 

independentemente, sendo que amplitude do sinal de 

entrada pode variar entre 0 e 3,3V. Os dados recebidos 

podem ser salvos em um arquivo de formato texto 

(.TXT), para posterior processamento. Para uma melhor 

visualização, é possível alterar a resolução do sinal 

mostrado na tela do monitor do computador. 

Os sinais adquiridos podem ser observados em tempo 

real no monitor (Fig. 2) e as animações da interface 

gráfica (Fig. 3) proporcionam uma representação visual 

imediata aos pacientes.  

Para verificar a funcionalidade de todos os módulos do 

sistema (biofeedback, força, eletrogoniometria e 

eletromiografia), foram realizados testes em laboratório 

e experimentos in vivo aplicados em indivíduos hígidos, 

sem história de comprometimento neuromuscular, com 

idade variando entre 20 e 30 anos. 

Nos testes realizados em laboratório, cujo objetivo era 

avaliar e calibrar a etapa referente ao sensor de pressão 

do módulo de biofeedback, foram verificadas as 

respostas do sensor com a variação do peso. Nas 

medições, foram colocadas massas diretamente sobre a 

área do sensor. Para realizar a calibração do FSR com o 

sistema e sua avaliação, foram realizadas três ensaios, 

pois nem sempre é possível aplicar pressão sobre toda a 

área do sensor, o que pode ocasionar variações na 

medição de acordo com o posicionamento das massas 

sobre o sensor. 

Para a realização dos testes com o eletrogoniômetro, 

foram produzidas alterações angulares (passo de 10º), 

iniciando a medição em 20º (limiar em que detecta 

variação de resistência do potenciômetro) e terminando 

em 230º. Foram medidas as variações de tensão e 

resistência, decorrentes da variação angular. Para a 

montagem do eletrogoniômetro, utilizou-se um 

potenciômetro linear de 1kΩ, duas barras de alumínio 

de 20 cm e velcro. 

 

 
Fig. 2. Tela do software de aquisição. 

 

 

Fig. 3. Tela da animação do sistema de biofeedback. 

 

Para avaliar a aquisição do sinal eletromiográfico em 

laboratório, foram aplicados sinais na segunda porta de 

entrada de eletromiografia, fornecidos por um gerador 

de sinais do fabricante AMREL (American Reliance 

Inc.). O gerador foi ajustado com uma atenuação de 40 

dB e seu ganho foi mantido fixo no seu mínimo. Para 

reduzir a atenuação a um nível semelhante a sinais 

biomédicos, foi implementado um divisor de tensão 

com uma atenuação de aproximadamente 80 dB. As 

freqüências da onda senoidal aplicada variaram de 

acordo com os seguintes valores: 25, 60 e 150 Hz, sendo 

verificada a sua resposta em freqüência.  

O primeiro teste in vivo procurou avaliar o limiar de 

resistência à fadiga e sua relação com a força produzida 

utilizando eletromiografia de superfície. Para isso, o 

sensor de força foi posicionado entre o polegar e o dedo 

indicador da mão dominante, e o indivíduo foi orientado 

a realizar o movimento de pinça, a fim de que a força 

medida atingisse a contração voluntária máxima (Fig. 

4A). Durante a contração, o sinal eletromiográfico foi 
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captado no músculo flexor do polegar e visualizada 

através da interface gráfica do sistema desenvolvido. 

 

 
Fig. 4. (A) Teste de força e eletromiografia; (B) teste de 

eletrogoniometria e eletromiografia. 

 

No segundo teste, utilizou-se o eletrogoniômetro para o 

voluntário manter uma flexão de cotovelo a 45º e o 

eletromiógrafo para avaliar a resistência à fadiga do 

músculo bíceps braquial. O voluntário recebeu um 

haltere de acordo com a sua força máxima suportada, 

com o objetivo de vencer a resistência imposta pelo 

haltere (Fig. 4B). O voluntário ficou com o músculo 

contraído durante o tempo máximo de sustentação da 

massa, sendo medido o tempo total necessário até 

ocorrer a indicação de fadiga muscular (não conseguir 

manter o peso com o cotovelo flexionado a 45º). 

Durante a contração, o sinal eletromiográfico, captado 

no músculo bíceps braquial, e o sinal de ângulo foram 

visualizados e registrados. 

 

3. Resultados 
O software desenvolvido foi testado nas seguintes 

versões do Windows: 98, 98 SE, XP e 2000, 

funcionando corretamente em todos os casos. Porém, foi 

observado que os gráficos de aquisição com escalas 

(FSR, goniômetro e eletromiografia 1 e 2) apresentaram 

problemas de traçado em computadores da marca Intel 

Pentium 4 com HyperThreading Technology. Esse 

problema ocorre quando o software realiza a criação da 

Thread do Windows. 

Testes realizados com aquisição eletromiográfica 

denotam ganho ajustável entre 7600 e 76000 vezes e 

resposta em freqüência entre 10Hz e 800Hz, com uma 

taxa de amostragem de 10 kHz. O eletrogoniômetro 

mede na faixa compreendida entre 20 e 230º e o 

medidor de força entre 0,1 kgf e 5 kgf. 

Na Fig. 5, observou-se que o sinal do FSR diminuiu 

(considerando-se a contração voluntária máxima como 

referência) e que o voluntário começa apresentar fadiga 

muscular, uma vez que o sinal eletromiográfico não 

possui o mesmo espectro que tinha no início do teste. 

Essas freqüências concentram-se nas componentes de 

menor valor, principalmente entre 30 e 70Hz, quando 

ocorre fadiga [6]. Para verificar essa alteração na 

composição do sinal eletromiográfico, realizou-se uma 

análise espectral do sinal. Notou-se que a força de 

contração é inversamente proporcional ao tempo de 

tolerância à fadiga. 

Na Fig. 6, constatou-se que durante a realização do 

teste, o voluntário apresentou uma alteração no ângulo 

de flexão de seu braço (sinal do eletrogoniômetro) 

simultaneamente às alterações na freqüência do sinal 

eletromiográfico (aumento da amplitude do sinal),na 

tentativa de restaurar a posição inicial. Realizou-se a 

análise espectral do sinal no início e fim da aquisição. 

Observando as respostas, notou-se que ocorreu redução 

em algumas freqüências entre 30 e 70 Hz, indicando que 

o voluntário encontrava-se em estado de fadiga 

muscular [6]. Verificou-se que o período total de 

manutenção da contração é inversamente proporcional 

ao peso suportado. 

 

 
Fig. 5. Gráfico dos sinais de força e eletromiografia para teste 

de contração voluntária máxima. 

 

 
Fig. 6. Gráfico dos sinais eletrogoniométrico e 

eletromiográfico no teste de resistência à fadiga muscular. 

 

4. Discussão 
Sistemas como o de Moran et al. [7], Reddy et al. [8] e 

Viudes, Almeida e Quevedo [9], foram desenvolvidos 

para aplicações específicas, por isso, suas entradas 

canais possuem transdutores específicos, o que não 

ocorre com o sistema apresentado. O sistema 

desenvolvido pode ser utilizado para diversas aplicações 

clínicas de biofeedback com o objetivo de auxiliar o 

paciente em sua reabilitação. Assim, além dos canais de 

força, eletrogoniometria e eletromiografia, foram 

criados 4 canais livres, aos quais o terapeuta pode 

conectar qualquer equipamento de aquisição ao sistema, 

desde que este respeite suas especificações técnicas. 

Sistemas microcontrolados e que utilizam DSP [7, 9], 

incluindo o sistema desenvolvido, têm um melhor 

A B 
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controle do processo de amostragem. Isso faz com que 

as amostras sejam coletadas de forma seletiva para suas 

aplicações. É importante observar que este sistema 

possui uma alta taxa de amostragem, fazendo que o 

sinal adquirido tenha uma melhor resolução, apesar de 

gerar mais dados a serem armazenados no computador. 

Sistemas de eletromiografia devem possuir filtros e 

amplificadores para aquisição do sinal na faixa de 

freqüência desejada. No sistema desenvolvido, a faixa 

de freqüência dos filtros está compreendida entre 10 a 

1000 Hz, com filtro notch 60 Hz, enquanto no projeto 

apresentado por Viudes, Almeida e Quevedo [9] 

restringe-se à faixa de 10 a 500 Hz, sem filtro notch.  

Durante a aplicação do primeiro teste in vivo, foi 

possível observar o período necessário para disparar o 

processo de fadiga muscular nos voluntários. A fadiga 

pode ser percebida quando o espectro de freqüência do 

sinal eletromiográfico é alterado, principalmente, na 

faixa de 30 a 70 Hz, o que pode ser verificado pela 

análise espectral realizada. O tempo que demora a 

iniciar a fadiga é diretamente proporcional ao período 

que o indivíduo consegue sustentar a força de contração 

[10]. 

No segundo teste (utilizando o FSR), verificou-se que a 

força de contração é inversamente proporcional ao 

tempo em que a força é exercida sobre o sensor. No 

decorrer do teste de eletrogoniômetro, foi possível 

monitorar o ângulo de flexão do braço do voluntário a 

45º, constatando-se que a fadiga observada no sinal 

eletromiográfico precedeu a diminuição da força de 

contração (relacionada à variação na amplitude de 

movimento). De acordo com Marson e Gonçalves [11], 

a fadiga sináptica ocorre antes que o indivíduo reduza 

sua força de contração. 

 
5. Conclusões 

Apesar da dificuldade de posicionamento do dispositivo 

desenvolvido para captação do sinal angular, foi 

possível constatar que ele pode ser empregado em 

pacientes que possuam problemas articulares no braço 

ou na perna. 

Quanto ao módulo do sensor de força, este pode ser 

utilizado para aplicações que necessitem de força 

pontual. Os testes demonstraram que seu funcionamento 

é apropriado e pode auxiliar, principalmente, indivíduos 

que possuam deficiência de coordenação motora fina.  

O módulo de eletromiografia tem inúmeras aplicações 

para a área clínica, pois permite a monitoração dos 

eventos fisiológicos internos dos músculos dos 

pacientes, podendo auxiliá-lo em sua recuperação, 

como, por exemplo, pacientes que sofreram AVC. 

A utilização da tecnologia DSP da família 

TMS320F/C24x é uma nova forma de controle de 

sistemas biomédicos, pois este componente é utilizado 

geralmente em controle de motores [12]. No sistema 

desenvolvido, esse componente demonstrou-se de 

grande potencial em aplicações da área médica. 

Os experimentos in vivo realizados com o sistema 

mostraram que é ele funcional. Tanto os sinais 

adquiridos quanto a animação gerada (feedback visual) 

fornecem subsídios essenciais ao terapeuta para avaliar 

o progresso do tratamento, e ao próprio paciente para 

tornar mais rápido e efetivo seu esforço em reabilitar-se. 
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Resumen 
Con la intención de monitorear ambulatoriamente las 

presiones plantares en pacientes con sensibilidad plantar 

reducida, como es el caso de los diabéticos, y reducir el 

riesgo de desarrollo de úlceras, se desarrolló un sistema 

electrónico de medición de presiones plantares el cual 

puede medir y almacenar datos de los valores de presión 

en ocho puntos diferentes de las plantas de los pies hasta 

por nueve horas de operación continua y autónoma. De 

esta forma, el medico especialista podrá descargar la 

información recolectada a un computador y hacer el 

estudio correspondiente. Opcionalmente, se tiene la 

capacidad de generar una alarma en tiempo real la cual 

alerta al paciente en caso de detectar la presencia de 

valores riesgosos de presión. El diseño de este sistema 

tuvo en cuenta factores que van desde aspectos de 

ergonomía, confiabilidad hasta el costo del producto el 

cual se espera que este al alcance en países en vía de 

desarrollo. 
 

1. Introducción 
La neuropatía periférica es una condición que produce 

deficiencias sensoriales y motoras en las extremidades 

de las personas, particularmente en las regiones más 

dístales, siendo los pies los miembros más 

comprometidos. Los pacientes más afectados por esta 

condición son aquellos que sufren de diabetes. Como 

consecuencia de las deficiencias mencionadas, los 

pacientes tienden a perder sensibilidad en el pie y a 

adquirir un patrón alterado de apoyo durante la marcha, 

generándose así presiones excesivas en la planta del pie 

[1-5]. Ello conlleva el desarrollo de úlceras plantares las 

cuales pueden conducir a infección persistente y aún 

gangrena con la necesidad de amputar la extremidad [6-

10] (ver figura 1). 

 

Se ha reportado por ejemplo, que el 56% de las 

amputaciones en los Estados Unidos son realizadas en 

pacientes diabéticos. Adicionalmente,  que el 15% de 

las personas con diabetes tienden a desarrollar ulceras 

plantares y 15 a 20% de estas úlceras resultan en 

amputación del miembro inferior. Cuantitativamente se 

ha observado que las presiones pico promedio se 

incrementan al aumentar la velocidad de marcha, 

además que los picos de presión plantar son más altos 

en pacientes con úlceras que en aquellos que no las 

tienen. 

 
Investigaciones previas indican que un cuidado 

apropiado del pie diabético o insensible puede reducir 

significativamente el riesgo de úlceras plantares en estos 

pacientes, y muchos investigadores concuerdan en que 

la prevención de úlceras debe ser el foco central de 

programas dirigidos a reducir el número de 

amputaciones de miembro inferior. En este aspecto, el 

 
 

Figura 1. Ulceración ubicada en la tercera 

cabeza metatarsial. 

Tomado de: http://www.aafp.org. 
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tratamiento tradicional se basa en el desarrollo de 

diversas plantillas ortopédicas u ortésis de contacto que 

intentan reducir o redistribuir la presión aplicada 

mecánicamente. Sin embargo, aunque estas plantillas 

reducen las presiones localmente bajando el riesgo de 

ulceración en el tiempo, no eliminan el peligro de que 

ocurran o se desarrollen nuevamente. Por ejemplo, se ha 

reportado una recurrencia de úlcera hasta del 25% en 

pacientes usando estas medidas protectoras [11-15]. 

 

Por otra parte, se han desarrollado comercialmente una 

diversidad de sistemas de medición electrónicos 

diseñados para funcionar en condiciones de laboratorio. 

Estos sistemas vienen siendo usados para medir estática 

y dinámicamente la distribución de presiones de manera 

satisfactoria en personas con pie insensible así como en 

personas normales. Sin embargo, por su elevado costoso 

y sus características, estos sistemas están limitados a 

estudios clínicos de corto tiempo en un laboratorio 

especializado sin realizar un seguimiento continuo que 

recoja información acerca de la distribución de las 

presiones plantares en el curso de la actividad diaria del 

paciente ni se investigan sus hábitos de marcha [16-18]. 

 

Por estas razones se desarrolló un sistema electrónico 

portátil que permite hacer un seguimiento continuo y 

ambulatorio de presiones plantares (dentro del calzado) 

en pacientes con pie insensible. En el desarrollo del 

sistema se minimizaron al máximo los costos de forma 

que se tuviese una solución aplicable en  países en vía 

de desarrollo. Los registros de presión son grabados 

para ser posteriormente analizados por el médico quien 

puede informarse acerca de la ocurrencia de picos de 

presión de alto riesgo durante las actividades diarias del 

paciente, y así tomar las medidas y/o hacer las 

recomendaciones del caso. El sistema tiene la capacidad 

de alertar al paciente mismo en tiempo real de la 

ocurrencia de presiones de riesgo. 

 

El sistema en cuestión esta conformado por una plantilla 

instrumentada para la detección de picos de presión y un 

sistema portátil para la recolección de los datos, el cual 

permite realizar las tareas de detección, procesamiento y 

almacenamiento de la información de presión 

conjuntamente con la tarea de alertar al paciente si se 

desea. La plantilla lleva incorporados un conjunto de 

ocho sensores de presión, cuya información es 

recolectada por un circuito electrónico embebido dentro 

de la misma, el cual transmite esta información, vía 

radio frecuencia, a una unidad portátil que el paciente 

lleva ubicada en la cintura. 

 

El diseño desde el punto de vista electrónico se realizó 

de forma modular de forma tal que permitiera la 

experimentación con diferentes tipos de sensores y 

diferentes medios de comunicaciones entre la plantilla y 

la unidad de recolección de datos. Finalmente se puede 

mencionar que a través de este sistema se podrá evaluar 

el efecto de diversos niveles de presión en estos 

pacientes así como en otros pacientes con desordenes de 

la marcha. 

 

2. Metodología 
Para evaluar los valores de presión, dentro del calzado, 

registrados por los pacientes en su actividad cotidiana 

normal y en puntos estratégicos, se diseñó la cadena de 

medición la cual incluye etapas de adquisición, 

adecuación y conversión. Adicionalmente, se 

determinaron los puntos de la planta del pie en donde se 

realizarán las mediciones. Una vez logrado esto, el 

montaje del sistema se realizó en una plantilla 

embebida, la cual incluye, además, un enlace de 

comunicación inalámbrico que transmite los datos 

registrados a un sistema central. 

 

A continuación se describen las distintas fases de este 

proyecto la cuales van desde la elección del tipo de 

sensor hasta el diseño electrónico de la plantilla y del 

sistema central de recolección de datos.  

 

2.1 Sensores de Presión 
Si bien comercialmente existe una gran diversidad de 

sensores de presión disponibles en el mercado, la 

medición de presiones plantares posee unas 

características particulares que hacen que solo una 

mínima fracción de la referencias comerciales sean de 

utilidad. 

 

2.1.1 Requisitos del Sensor: 
En primera medida, se debe anotar que la planta del pie 

es una interfaz suave y por tanto el sensor a usar debe 

ajustarse en cierto grado a su forma. Solo así se logra 

que el elemento de sensión no sea intrusivo y el paciente 

no altere su patrón de marcha. Además, un elemento de 

transducción que sea demasiado rígido produciría 

mediciones erróneas ya que el dispositivo de medición 

penetraría físicamente determinada profundidad dentro 

de la superficie de la piel y por tanto el área de carga 

disminuye y la presión medida aumenta en proporción. 

En cuanto a esto, estudios previos han determinado que 

espesores que están en el rango de 0.05 hasta 1 

milímetro son adecuados [19] para este tipo de 

medición. 

 

Por otra parte, dado que es conocido que sensores de 

área sensible relativamente grande subestiman los 

valores de presión presentados, se han realizado 

diversas pruebas para determinar el área superficial más 

eficiente. Por ejemplo en [19] se sugiere que 

MO-168



transductores con un área activa del orden de 39.3 

milímetros cuadrados capturan el mayor contenido de 

las señales de presión presentadas durante la actividad 

de la marcha y que sensores con un área aproximada a 

los 100 milímetros cuadrados conllevan a 

subestimaciones mínimo del 82.7% del valor real de 

presión presentado. Un estudio similar en [20] predice 

que sensores de 100 milímetros cuadrados presentan un 

error máximo del 30%. 

 

Se debe anotar, que sistemas con transductores de 

menor área requerirán un mayor número de elementos 

para cubrir las zonas de interés y disminuir la 

probabilidad que el sensor este desplazado con respecto 

al máximo punto de presión. En contraprestación, 

sensores de mayor área introducirán subestimaciones de 

los valores reales de presión pero reducen la 

probabilidad que el máximo de presión caiga fuera del 

área activa. Así, si se desea mantener el número de 

sensores lo más bajo posible por razones de costos – 

como en nuestro caso – la decisión final debe balancear 

estas dos variables. 

 

Finalmente, en cuanto al rango de la medición de 

presiones plantares, hay que mencionar que los valores 

máximos de presión dependen de variables físicas 

asociadas a la persona y a su actividad, lo que sugiere 

cierta variabilidad en el momento de cuantificar un 

rango de presiones estándar. 

 

Sin embargo, es claro que en este proyecto 

consideramos básicamente la actividad de marcha 

normal en condiciones normales. Numerosos estudios 

han sugerido que se requiere un rango aproximadamente 

entre 0 y 200 Kpa para mediciones estáticas, mientras 

que un rango entre 0 y 1000 Kpa resulta ser más 

adecuado para la actividad de marcha [19,20]. En otros 

casos se han detectado presiones extremas del orden de 

2000 Kpa. 

 

2.1.2 Elección del sensor: 
Existen básicamente dos tecnologías, aplicables a 

nuestro caso, para medir presiones; estas son capacitiva 

y piezorresistiva. Para elegir el tipo de sensor a usar se 

tuvo en cuenta que los sensores piezoresistivos 

requieren una electrónica bastante sencilla y de bajo 

costo ya que las variaciones de resistencia son bastante 

grandes  (del orden de 20 Kohmios a 200 Kohmios).  

 

Asimismo, estos sensores tienen baja sensibilidad a 

interferencia electromagnética lo cual constituye una 

gran ventaja. Por otra parte los sensores capacitivos 

poseen un área superficial la cual se quiere sea lo 

suficientemente pequeña para medir con la mayor 

precisión los picos de presión presentados. Requiriendo 

una electrónica más sofisticada, necesaria para poder 

captar fiablemente los cambios de capacitancia 

presentados, lo que provoca un incremento notable en el 

costo asociado a la instrumentación. Esto, sumado a que 

el costo individual de cada sensor es notablemente 

superior al costo de los transductores piezoresistivos 

[19]. 

 

Basados en las restricciones enunciadas en el inciso 

anterior y por lo ya descrito se escogió trabajar con el 

sensor Flexiforce® fabricado por la empresa Tekscan® 

(ver figura 2), las características de este sensor se 

resumen en la tabla 1. 

 

 
 

Por último, se debe mencionar que fue necesario 

desarrollar un sistema de calibración estático y 

dinámico que permitió caracterizar los sensores 

escogidos para esta aplicación [21], la figura 3 muestra 

el tipo de tabla de calibración obtenida como resultado 

de proceso de calibración de varios sensores 

Flexiforce®. Como se puede observar, la respuesta es 

de tipo inversamente proporcional, es decir, la 

resistencia dada por el sensor es inversamente 

proporcional a la presión aplicada en su superficie. 

 

 

 
 

Parámetro Valor

Espesor 0.2 mm

Área activa 67 mm
2

Rango 0 - 1.6 Mpa

Tiempo de subida  0.015 seg.

Tiempo de bajada  0.015 seg.

Repetibilidad 5%

Variación parte a parte 12%

Costo 10 USD
 

 

Tabla 1. Características sensor Flexiforce 

 

 
 

Figura 2.  Modelo Flexiforce® de Sensor 

piezorresistivo de Tekscan® 
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2.2 Diseño de plantilla instrumentada 
Históricamente se ha buscado disponer del mayor 

número de sensores posible para recoger información de 

los datos de presión en la planta del pie, es por esto que 

muchos de los sistemas comerciales producidos en la 

actualidad cuentan con diseños que poseen un número 

bastante elevado de transductores por plantilla (por 

ejemplo el sistema F-Scan® usa 960 elementos de 

medición por plantilla). Sin embargo se ha encontrado 

que la información que se obtiene en las mediciones es 

redundante [22] lo que conlleva a que la 

dimensionalidad de los datos puede ser reducida. 

 

Adicionalmente, estudios previos han identificado 

claramente las zonas de mayor riesgo de ulceración a 

aquellas comprendidas bajo las cabezas de los 

metatarsianos, especialmente en el primero, segundo y 

tercero, además bajo el grueso artejo y el talón [23]. 

Disminuir el número de sensores trae algunos beneficios 

importantes, por ejemplo bajar en alto grado la 

perplejidad de la electrónica del sistema de adquisición 

y principalmente bajar los costos asociados al 

dispositivo. Es por esto que se decidió usar 8 sensores 

ubicados en las zonas de mayor riesgo como se observa 

en la figura 4. 

 

2.2.1 Sistema de adquisición 
Como muestra el diagrama de bloques de la figura 5, el 

sistema de adquisición consiste de 8 canales de 

amplificación y adecuación de señal para cada uno de 

los ocho sensores. Cada uno de estos canales está 

compuesto por un circuito convertidor corriente-voltaje 

el cual simultáneamente linealiza el sensor y ajusta la 

ganancia de forma que los niveles estén en el rango del 

conversor análogo-digital (ver figura 6). 

 

Dado que el módulo debe operar ambulatoriamente se 

usaron baterías recargables de 3.3 voltios para la 

alimentación. En consecuencia, toda la electrónica opera 

en modo de bajo consumo de forma que el tiempo de 

operación continua sea el máximo. 

 

La frecuencia de muestreo para cada uno de los sensores 

es de 25 Hz con una resolución de 8 bits, de forma que 

el sistema es capaz de capturar todos los componentes 

en la actividad de marcha normal. 

 

 
 

Una vez digitalizados los 8 canales, la unidad central de 

procesamiento genera una trama de datos codificados 

adecuadamente junto con un código de redundancia 

cíclica de 4 bits el cual nos permite detectar una gran 

cantidad de errores en la transmisión, adicionalmente 

por simplicidad se usó un esquema de multiplexación de 

frecuencia en donde a cada una de las plantillas se les 

asignó una frecuencia base (315 y 433 Mhz). 

 

Tanto la conversión como el entramado de los datos se 

llevan a acabo en un microcontrolador de 8 bits el cual 

opera a una frecuencia de 8 Mhz. 

 

 

Sensores 
FSR (x8) 

 

Acondicionamiento 
de señal (x8) 

 

Conversor (ADC)  
8 canales 

 

Procesamiento 
(empaquetado) 

 

Transmisor y 
Antena RF 

 

µControlador 

 

 
 

Figura 5. Diagrama de bloques sistema de 

adquisición y transmisión. 
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Figura 3. Tabla de calibración: Resistencia vs. Presión 

aplicada. 

 

 
 

Figura 4. Ubicación de sensores en  la plantilla 

instrumentada. 
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2.3 Dispositivo Central 
Los datos enviados por el módulo de la plantilla son 

recibidos en un dispositivo central el cual se porta en la 

cintura del usuario del sistema. Como se observa en la 

figura 7, el principal componente de este dispositivo es 

un microcontrolador el cual se encarga de desentramar 

los datos provenientes de los receptores RF 

(correspondientes a cada uno de los pies). 

Adicionalmente, el microcontrolador decodifica los 

datos y verifica mediante el código de redundancia los 

datos de cualquier error ocurrido durante la transmisión 

en ambos canales. 

 

Por otra parte, el microcontrolador se encarga de 

realizar la interfaz con el computador, a través de un 

puerto USB, al cual se van a descargar los datos. La 

información recibida se almacena en una memoria de 

tecnología flash no volátil de 256 Mbytes de capacidad. 

 

 
 

3. Discusión 
El sistema desarrollado provee una forma para medir las 

presiones encontradas en las plantas de los pies durante 

su actividad normal cotidiana. Las pruebas y resultados 

preliminares nos indican que este es un dispositivo que 

puede ser usado para obtener mediciones, dentro del 

calzado, validas y confiables durante un intervalo de 

operación continúo (por ejemplo 9 horas). La figura 8 

muestra la apariencia actual del sistema el cual también 

ha demostrado ser bastante ergonómico durante su uso 

prolongado. 

 

 
 

Las pruebas actuales incluyen la recolección de datos 

para distintos sujetos en distintas situaciones típicas de 

la actividad cotidiana. Para esto fue necesario 

desarrollar una aplicación software que permite realizar 

el análisis y visualización de datos. La figura 9 muestra 

la ventana principal de esta aplicación para una de las 

pruebas preliminares realizadas. 

 

 
 

Adicionalmente, en pruebas actualmente en curso se 

están correlacionando las mediciones realizadas del 

dispositivo desarrollado con mediciones estáticas y 

dinámicas realizadas en un laboratorio de marcha en 

donde se tiene el soporte del dispositivo de medición 

plantar tipo plataforma Emed-AT25 de la empresa 

Novel® (ver figura 10). Mediante este dispositivo es 

posible corroborar las mediciones realizas además de 

verificar distintas suposiciones realizadas durante la fase 

de diseño. 

 

 
 

Figura 9. Software de visualización. Señales de 

presión en el tiempo. 

 

Figura 8. Prototipo físico de la plantilla 

instrumentada. 
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Figura 6. Circuito esquemático para instrumentación 

de sensores Flexiforce®. 
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Figura 7. Diagrama de bloques del 

dispositivo central 
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4. Conclusiones 
Se desarrolló un sistema de medición ambulatorio de 

presiones plantares el cual puede funcionar de manera 

autónoma y continua durante 9 horas. Las pruebas 

actuales han demostrado que los datos de presión 

obtenidos son fiables y reproducibles. A pesar de la 

sofisticación el costo del dispositivo es bajo y mucho 

menor que los sistemas comercialmente disponibles. 

 

Desde el punto de vista medico, el proyecto se divide en 

dos fases, siendo la primera el desarrollo con pruebas 

realizadas en voluntarios normales las cuales se viene 

cursando en la actualidad. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la primera fase, se propone, para un 

proyecto posterior, la realización de una segunda fase, 

con pruebas clínicas en pacientes diabéticos o con pie 

insensible, después de someter los actuales prototipos a 

un diseño industrial desde el punto de vista empaques. 
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Resumen 
La marcha humana es un fenómeno que involucra a 

estructuras y funciones del sistema neuro-músculo-

esquelético (SNME), cuyas características mecánicas 

pueden ser evaluadas a partir de modelos matemáticos 

del cuerpo humano. En este sentido y debido a la 

complejidad del análisis de los movimientos 

involucrados en la marcha humana, los modelos 

biomecánicos implementados hasta el momento, están 

centrados en la caracterización del sistema músculo-

esquelético, sin considerar en forma acertada cómo 

regulan la actividad muscular en individuos normales y 

afectados por neuropatologías específicas, los 

mecanismos de coordinación y control provistos por el 

sistema nervioso. En base a estos antecedentes, en este 

trabajo se proponen metodologías que permiten la 

modelación matemática y simulación numérica del 

SNME del cuerpo humano, con el fin de estudiar la 

locomoción en sujetos normales y con neuropatologías, 

tales como parálisis cerebral y espina bífida.  

 

1. Introducción 
Entre las diversas actividades que puede efectuar el ser 

humano, una de ellas está relacionada con la marcha o 

ambulación, definida como un proceso de locomoción 

en el cual el cuerpo humano en posición erguida, se 

mueve hacia delante, soportando su peso 

alternativamente cada extremidad inferior [1].  

El estudio de esta actividad del hombre durante los 

últimos cincuenta años, ha dado lugar a una moderna 

disciplina denominada análisis de la marcha humana, 

con el propósito de lograr una mejor comprensión de la 

relación entre el sistema de control motor y la dinámica 

de la locomoción en condiciones normales y 

patológicas.  

La investigación básica aplicada al análisis de la 

ambulación busca entender los mecanismos que se 

utilizan para trasladar las contracciones musculares 

alrededor de las articulaciones, en habilidades 

funcionales tales como la caminata y la ascensión de 

escaleras, con el objeto de generar patrones de marcha 

normal.  

En el campo clínico, los especialistas aplican las 

investigaciones de vanguardia del análisis de la marcha 

humana normal, para interpretar los patrones de 

ambulación de sujetos afectados por patologías o 

discapacidades motoras [2], [3].  

Particularmente en condiciones neuropatológicas, el 

patrón de marcha de los pacientes afectados presenta 

desviaciones respecto de la normalidad, por efecto de 

alteraciones en su sistema nervioso central (SNC), 

médula espinal o nervios periféricos.
 
Entre ellas, las 

lesiones a nivel del SNC y de la médula espinal, 

conocidas respectivamente como parálisis cerebral y la 

espina bífida, pueden ocasionar marcha inestable y 

pérdida de coordinación y control muscular selectivo, 

entre otros fenómenos. Se conoce asimismo que las 

modificaciones de la marcha observadas en ambos tipos 

de pacientes pueden ser debidas a alteraciones primarias 

(vinculadas directamente con la lesión del SNC o de la 

médula espinal) o bien, a mecanismos compensatorios 

(sustituciones que utiliza el SNME para suplir las 

alteraciones primarias) [4], [5], siendo de fundamental 

importancia no sólo distinguir entre ambos tipos de 

mecanismos, sino también individualizar las estrategias 

cinéticas que utiliza el SNME en dichos sujetos para 

lograr la autoambulación.  

A través de métodos de la mecánica basados en la 

aplicación de técnicas analíticas y experimentales de 

alta tecnología, es posible evaluar las estructuras y 

funciones biológicas vinculadas con la locomoción 

humana normal y neuropatológica. La aplicación de 

ambos tipos de técnicas para la simulación 

computacional y análisis dinámico preciso de la marcha 

humana, requiere el desarrollo previo de modelos 

matemáticos del cuerpo humano, que describan 

adecuadamente sus características mecánicas. Por 

consiguiente, la utilización de modelos biomecánicos 

optimizados del SNME desempeña un papel 

significativo, no sólo para la correcta simulación de los 

diversos procesos que determinan la ambulación del ser 

humano en condiciones normales, sino también para 

definir específicamente, el tratamiento de rehabilitación 

a aplicar en pacientes afectados por distintas 

neuropatologías de la marcha. 

 

2. Modelación del Sistema Locomotor   
Desde el punto de vista de la Bioingeniería, la 

modelación del SNME humano puede caracterizarse 

considerándolo subdividido en otros tres [6], a saber: 
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• Subsistema efector, correspondiente al sistema 

esquelético, conformado un conjunto de segmentos 

óseos articulados entre sí, que soportan el peso corporal 

y permiten la ejecución de distintos movimientos.  

• Subsistema actuador, integrado por los músculos 

esqueléticos, generadores de fuerza activa para la 

movilidad del cuerpo humano, que combinada con otras 

fuerzas internas, externas e inerciales, determinan sus 

características cinemáticas espaciales y temporales.  

• Subsistema controlador, formado por el sistema 

nervioso, que coordina y controla toda la actividad 

locomotora del cuerpo humano. 

Esta subdivisión permite visualizar la complejidad que 

involucra la implementación de modelos neuro-

músculo-esqueléticos del cuerpo humano entero, que 

aproximen sus características reales durante la marcha. 

Una alternativa adecuada para esta caracterización es la 

utilización de formulaciones de cuerpos múltiples y de 

herramientas de optimización. En un modelo mecánico 

de este tipo (Figura 1), los diferentes segmentos 

anatómicos son representados por un conjunto de 

cuerpos rígidos, interconectados por pares cinemáticos 

nominales (que caracterizan a las articulaciones 

humanas) y actuadores (en este caso, a los músculos 

esqueléticos), definidos especificando sus propiedades 

de generación de fuerza y su geometría, habitualmente a 

través del modelo de Hill  [7], [8], [9]. En base a este 

modelo, se realiza luego el análisis cinemático y 

cinético de la locomoción humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Modelación del sistema músculo-esquelético humano a 

través de un sistema mecánico de cuerpos múltiples. Se 

observan los actuadores, representados por un modelo de Hill. 

  

2.1 Cinemática y cinética del sistema locomotor  
Para la descripción cinemática del cuerpo humano 

durante el desarrollo de la ambulación se recurre a 

técnicas experimentales, utilizando un conjunto de 

marcadores ubicados en puntos predeterminados sobre 

cada uno de los segmentos de los miembros superiores e 

inferiores. La posición de estos marcadores es capturada 

a través de imágenes adquiridas con cámaras de video, 

las que luego son digitalizadas y contrastadas con el 

modelo de cuerpos múltiples utilizado, a fin de obtener 

en el espacio tridimensional, la localización de los 

segmentos individuales y a partir de ésta, el movimiento 

articular a lo largo de un ciclo de la marcha. Así, el 

análisis cinemático de la locomoción humana está 

centrado en el correspondiente a las articulaciones e 

incluye cuantificar las posiciones, velocidades y 

aceleraciones que se desarrollan en el transcurso de la 

marcha. Para esto y al igual que en el caso de una 

cadena cinemática (Figura 2), se asume que uno de los 

dos segmentos óseos contiguos que confluyen en una 

articulación en particular, está fijo en el espacio de tal 

manera que el movimiento resultante es el del primer 

elemento óseo respecto del segundo, considerado fijo.  

Fig. 2: (a): Diagrama de cuerpo libre de una cadena 

cinemática de n segmentos. (b): Representación de un solo 

segmento, con las fuerzas y momentos actuantes sobre él.  

 

Por su parte, la descripción cinética de la locomoción 

humana implica calcular en cada instante, de qué forma 

se reparten los esfuerzos entre todos los elementos que 

intervienen en cada articulación corporal. Para esto se 

requiere definir previamente, las características físicas 

de los distintos segmentos óseos que vinculan estas 

articulaciones, a través de la utilización de un modelo 

antropométrico del cuerpo humano. Luego, tomando 

como referencia el diagrama de cuerpo libre de la 

Figura 2, se determina el equilibrio dinámico para la 

cadena cinemática que modela a aquél, en base a las 

fuerzas y momentos externos e internos que intervienen.  

Habitualmente, esta determinación se efectúa mediante 

análisis cinético directo o inverso y el empleo de 

técnicas experimentales, tales como una plataforma de 

fuerzas sincronizada en sus registros con la filmación 

del movimiento en ejecución [10], [11]. En particular, 

considerando las alternativas para resolver el problema 

biomecánico mediante análisis inverso y dependiendo 

del proceso utilizado para describir y modelar los 

músculos esqueléticos, pueden identificarse dos tipos de 

problemas, a saber:  

- problema dinámico inverso determinado, si las 

acciones de los diversos músculos esqueléticos bajo 

análisis en el modelo biomecánico considerado, se 

agrupan como momentos resultantes alrededor de las 

articulaciones anatómicas, 

3 GDL 

3 GDL 

3 GDL 

2 GDL 

2 GDL 

2 GDL 

1 GDL 

2 GDL 

2 GDL 

3 GDL 
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- problema dinámico inverso indeterminado, cuando 

cada músculo esquelético que participa en la ejecución 

de cada tipo de movimiento, se introduce como un 

actuador generador de fuerza independiente.  

Desde el punto de vista fisiológico, esta indeterminación 

se explica considerando que diferentes patrones de 

activación muscular pueden generar la misma postura o 

movimiento del cuerpo humano. Esto conlleva la 

formulación de un sistema biomecánico que tiene un 

número infinito de soluciones, resultando indispensable 

establecer cuál de ellas es la correcta. Para ello se 

requiere efectuar hipótesis adicionales sobre el modo de 

comportamiento de las articulaciones, por ejemplo, a 

través de la definición de funciones objetivo y el empleo 

de herramientas de optimización [8].  

 

2.2 Funciones objetivo 
La finalidad de las herramientas de optimización es 

resolver el problema dinámico indeterminado mediante 

un algoritmo matemático y un cierto criterio de óptimo, 

definido por una función objetivo, correlacionada con 

una magnitud fisiológica en particular.  

Específicamente para el análisis de la locomoción 

humana normal, las técnicas de optimización a aplicar 

se basan en que el control neurológico que determina la 

distribución de fuerzas entre músculos, está gobernado 

por un criterio fisiológico que garantiza una acción 

muscular eficiente, simulando las decisiones tomadas 

por el sistema nervioso al ejecutar cada uno de los 

diversos movimientos que intervienen en el desarrollo 

de la ambulación [9].  

Además, dado que diferentes funciones objetivo 

proporcionan distintas estimaciones de cómo se 

distribuyen las fuerzas musculares durante la marcha 

humana normal, la validación de la solución correcta no 

sólo permite resolver el problema dinámico 

indeterminado, sino también estimar bajo qué criterios 

se encuentran diseñados los diversos componentes del 

SL humano en dichas condiciones. El mismo principio 

podría aplicarse en la definición de funciones objetivo 

para situaciones neuropatológicas, tales como la 

parálisis cerebral y espina bífida. En este sentido, para 

la definición de funciones objetivo que permitan 

modelar integralmente el SNME del cuerpo humano en 

las condiciones normales y neuropatológicas planteadas 

en este trabajo, podrían tenerse en cuenta algunos 

conocimientos alcanzados hasta el momento, 

provenientes de distintas disciplinas. 

Así por ejemplo, las investigaciones en el campo de la 

neurofisiología indican que las estructuras neuronales 

responsables del movimiento están divididas en 

subsistemas altamente interactivos,
 

cada uno de los 

cuales ejerce una contribución singular al control y 

coordinación motora, a saber:  

- Circuitos de la médula espinal: su función es transmitir 

directamente a los músculos esqueléticos, todas las 

órdenes para el movimiento voluntario o reflejo, 

proporcionando también gran parte de la coordinación 

refleja entre los distintos grupos musculares flexores y 

extensores de cada extremidad y entre ellas.  

- Estructuras neuronales medias: participan activamente 

en el control de los movimientos voluntarios, 

estableciendo también el nexo entre el pensamiento y 

las acciones, así como la integración de la información 

sensitiva vestibular, somatosensitiva y visual para 

ajustar la actividad refleja de la médula espinal. Sus 

contribuciones son fundamentales para los movimientos 

de dirección del cuerpo y control postural. 

- Estructuras superiores: el control del movimiento se 

ejerce indirectamente sobre las estructuras neuronales 

medias, al corregir los errores de movimiento a través 

de una realimentación sensitiva que regula la relación 

entre la activación muscular y la respuesta obtenida. 

Se sabe también que la locomoción es un proceso que se 

inicia en forma voluntaria, pero se mantiene en forma 

refleja, por efecto de un patrón de actividad del sistema 

nervioso adquirido durante el aprendizaje motor y 

almacenado en una memoria propioceptiva. En este 

sentido, tanto el aprendizaje del control como de la 

coordinación motora, requieren de una realimentación 

sensitiva obtenida a través de receptores nerviosos que 

permiten la comunicación entre todas estructuras del 

sistema nervioso, logrando así una marcha lo más 

eficiente posible dentro de cada condición de salud. 

Asimismo, hipotéticamente el estereotipo de 

coordinación motora puede ser reestructurado mediante 

el entrenamiento de sujetos sanos y enfermos, 

generándose una nueva memoria propioceptiva [12], 

[13]. 

Por su parte, las investigaciones procedentes de la 

ingeniería de sistemas corroboran las correspondientes 

de la neurofisiología al señalar que, los movimientos 

humanos en el espacio son planeados por estructuras 

superiores del sistema nervioso y tal planificación, así 

como todos los aspectos de la ejecución neuromotora, 

dependen tanto de la información sensorial suministrada 

por variables esencialmente mecánicas, como de 

intrincadas interacciones entre las estructuras 

neuronales y mecánicas del sistema (Figura 3). Así, de 

acuerdo a la subdivisión del SNME planteada por Hatze 

[6], la comunicación entre dichas estructuras se 

establece mediante dos procesos: a- el actuador del 

sistema (es decir, el músculo esquelético), que toma la 

salida proveniente del sistema nervioso y opera el 

sistema mecánico; b- los sensores del sistema mecánico, 

que realimentan información al sistema nervioso, 

respecto de las características internas del sistema 

músculo-esquelético y del medioambiente externo. Se 

conoce asimismo que los registros electromiográficos 

muestran signos de modulación de esta realimentación 

sensorial y por lo tanto, pueden utilizarse para definir 

funciones objetivo que permitan estimar los distintos 

componentes neuronales del control y coordinación 

motora de la locomoción humana [14], [15].  
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Fig. 3. Estructuras neurales responsables del control y 

coordinación de movimientos y su modelo equivalente. 

 

3. Conclusiones 
El presente trabajo propone metodologías para la 

modelación matemática y simulación computacional de 

la marcha humana normal y neuropatológica.  

Una alternativa adecuada para la caracterización de esta 

actividad en estas condiciones es modelar el SNME del 

cuerpo humano, utilizando formulaciones de cuerpos 

múltiples y herramientas de optimización. La elección 

de este tipo de formulación para el análisis dinámico del 

SL permite considerar el cambio de configuración que 

experimenta este sistema a medida que se desarrolla la 

ambulación, admitiendo a la vez la optimización 

dinámica de los algoritmos para encontrar un patrón de 

excitación muscular aceptable en un tiempo razonable. 

El empleo de modelos de cuerpos múltiples tiene la 

ventaja adicional, que es posible considerar cada parte 

del modelo biomecánico como un componente 

individual, el cual puede ser substituido por una 

descripción más detallada, sin necesidad de sustituir el 

modelo completo [7], [8].  

Además, un elemento clave en dichos modelos es el tipo 

de actuador empleado para simular el comportamiento 

real del músculo-esquelético. Al respecto, si bien el 

modelo de Hill es ampliamente utilizado por su 

simplicidad conceptual y habilidad para caracterizar 

razonablemente bien la dinámica muscular en diversas 

situaciones biomecánicas, no tiene la capacidad de 

predecir algunos fenómenos, tales como las propiedades 

elásticas de la serie músculo-tendón [16], o la 

dependencia de la dinámica de activación respecto de la 

dinámica muscular [17].  

Particularmente, este último fenómeno resulta 

importante cuando se intenta comprender la manera en 

que el sistema nervioso coordina y controla el 

funcionamiento del aparato muscular en pacientes 

afectados por condiciones neuropatologías como las 

planteadas en este trabajo. En efecto, se conoce que al 

producirse una alteración de la función del aparato 

locomotor debido a un daño o enfermedad, se 

desorganiza o desequilibra el automatismo natural de 

actividades locomotoras estereotípicas. Se sabe también 

que mediante un programa de rehabilitación 

adecuadamente definido, es posible restablecer las 

funciones deterioradas o, en el caso de cambios o 

deficiencias anatómicas o funcionales permanentes, 

modificar la función del SNME, de tal manera que el 

papel de los músculos deteriorados o debilitados, sea 

desempeñado por la musculatura sana restante[12], [13].  

En este sentido, para la modelación de las características 

reales del sistema locomotor humano en dichas 

condiciones patológicas, podrían utilizarse funciones 

objetivo que permitan simular las decisiones tomadas 

por las distintas estructuras del sistema nervioso al 

ejecutar cada uno de los diversos movimientos que 

intervienen en el desarrollo de la ambulación. La 

definición de dichas funciones podría efectuarse a partir 

de registros electromiográficos adquiridos durante la 

locomoción humana, mediante la técnica conocida 

como electromiografía dinámica [15]. Los resultados 

obtenidos podrían luego validarse experimentalmente en 

un laboratorio de marcha humana, a fin de obtener la 

solución correcta de los problemas biomecánicos 

planteados en cada caso en particular y aplicarlos al 

desarrollo de una ortesis inteligente de miembro 

inferior, que permita compensar las deficiencias 

neuromusculares, características de las patologías de la 

marcha humana de origen neurológico. 
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Resumen 
Mediante el uso de RNA, se implementó un modelo 

simplificado de una rodilla protésica para amputados 

por encima de rodilla usando un MLP con arquitectura 

ARMAX, con base en este modelo se desarrolló un 

controlador predictivo MPC para controlar 

estabilización de la rodilla en la fase de balanceo.   

 

1. Introducción 
La restauración efectiva de la marcha y la postura de pie 

de discapacitados es un elemento importante para 

mejorar la calidad de vida de los amputados de miembro 

inferior y la tecnología moderna en lo últimos años se 

ha enfocado a mejorar los diseños de prótesis para 

amputación por encima de rodilla (After Knee 

Prostheses o AKP). Los estudios del desempeño de la 

articulación de la rodilla en la fase de apoyo del ciclo de 

marcha fueron hechos por Flowers et al. (1977, 1978; 

Stein, J. L. and Flowers, W. C., 1980). 

De esos estudios se concluye que el control activo en 

fase de balanceo es deseable  para marcha sobre 

diferentes superficies (plano, rampa y escalones). Para 

alcanzar estos requerimientos, las AKP multimodales 

autocontenidas fueron desarrolladas por  varios autores, 

(Tomovi’c et al. 1982; Kuzhekin et al., 1984; 

Koganezawa et al., 1987; Popovi´c et al.,1988). 

La versión final del prototipo de una AKP multimodal 

autocontenida que permite una flexión y extensión 

controlada a lo largo del ciclo de marcha fue 

desarrollada por James (1991) y es un producto de la 

compañía alemana Otto Bock.  Esta pierna usa un 

controlador de la rodilla con una válvula hidráulica 

personalizada y un solo microcontrolador con un 

esquema de control basado en reglas. En el presente 

artículo se presenta el modelado y control predictivo de 

una AKP utilizando RNA.  El control se desarrolla de 

manera específica en la fase de balanceo y se enfoca en 

la estabilidad de la pierna para posicionar la rodilla de 

tal manera que permite el desarrollo de la intención de 

movimiento deseada por el amputado. 

 

2. Modelado 
El modelo de la rodilla seleccionado (Fig. 1), tiene 

como entrada la aceleración angular del muslo del 

amputado, generada por la acción del flexor y el 

extensor de la cadera que se traducen en un momento 

sobre la articulación de la cadera.  La acción del 

controlador es la aplicación de un momento sobre la 

articulación de la rodilla para posicionar la pierna en la 

fase de balanceo. 

El modelo matemático usado para la simulación de la 

planta fue obtenido mediante el método de Lagrange, 

obteniéndose las siguientes ecuaciones (K. M. Ptil y J. 

K. Chakraborty, 1991): 

 

θ'' 1 A 1− x''a⋅ cos θ 1( )⋅ A 2 θ'' 1⋅ cos θ 2 θ 1−( )⋅−

A 2 θ' 2
2

⋅ sen θ 2 θ 1−( )⋅ A 3 sin θ 1( )⋅−+

...

A 4 Mk⋅ A 6 θ' 1⋅−+

...

 
(1) 

 

θ'' 2 K 1− x''a⋅ cos θ 2( )⋅ K 2 θ'' 2⋅ cos θ 2 θ 1−( )⋅−

K 2− θ' 1
2

⋅ sen θ 2 θ 1−( )⋅ K 1 g⋅ sin θ 2( )⋅−+

...

K 3 Ht⋅ K 3 Mk⋅− K 4 θ' 1⋅−+

...

 
(2) 

A1
m2 r2⋅

I2 m2 r2
2

⋅+

:= A2
m2 r2⋅ L1⋅

I2 m2 r2
2

⋅+

:=

 
(3)   (4) 

A3
g m2⋅ r2⋅

I2 m2 r2
2

⋅+

:= A4
1

I2 m2 r2
2

⋅+

:=

 
(5)   (6) 

A5
L2

I2 m2 r2
2

⋅+

:= A6
D2

I2 m2 r2
2

⋅+

:=

 
(7)   (8) 

K1
m1 r1⋅ m2 L1⋅+

I1 m2 L1
2

⋅+ m1 r1
2

⋅+

:=

(9) 
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K2
L1

I1 m2 L1
2

⋅+ m1 r1
2

⋅+

:=

 (10) 

 

K3
1

I1 m2 L1
2

⋅+ m1 r1
2

⋅+

:=

 (11) 

 

K4
D1

I1 m2 L1
2

⋅+ m1 r1
2

⋅+

:=

 (12) 

 

Donde: 

m1 : masa del segmento 1 

L1  : Longitud del segmento 1 

r1 = ubicación del centro de masa de segmento 1, 

medido desde el extremo proximal 

I1 = momento de inercia de masa del segmento 1. 

m2 = masa del segmento 2 

L2 = Longitud del segmento 2 

r2 = ubicación del centro de masa de segmento 2, 

medido desde el extremo proximal 

I2 = momento de inercia de masa del segmento 2. 

D1, D2, Ht , Mk son los factores de amortiguamiento y 

los momentos aplicados a la cadera y la rodilla 

respectivamente.  

 

Variable 

[unidades] 

Segmento 

1 

Segmento 

2 

m [kg] 3.72 8.05 

L [m] 0.435 0.412 

r [m] 0.196 0.206 

I [kg*m
2
] 0.06 0.11 

Tabla 1. Valores de las variables usadas en las ecuaciones 3 a 

12. 

 

El rango de toma de datos se determinó de los valores 

experimentales reportados por la literatura (Comín, 

2000).  Se usó como entrada una fuente generadora de 

escalones de amplitud aleatoria y ancho fijo con una 

potencia de 1.2 N*m, la cual sobrepasa en 

aproximadamente un 20% los valores esperados para el 

momento en la cadera (Comín, 2000). El tiempo de 

muestreo se estableció en 0.1 segundos, según lo 

observado en la simulación de la respuesta del modelo.  

El valor del momento en la rodilla se obtuvo de la 

misma fuente, pero modificada por un factor de 0.1, que 

se aproxima a los valores reportados por Comín (2000).  

El ancho del escalón se fijó en 4.5 segundos, según se 

pudo determinar de la respuesta al escalón.  

 
Fig. 1 Esquema del modelo de rodilla como un diagrama de 

segmentos. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
0
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Fig. 2. Señal de respuesta de la articulación de la rodilla. 

 

 

Se usó un MLP de 10 neuronas en la capa oculta y una 

neurona en la capa de salida y un vector regresor con 2 

retardos en la entrada y 2 en la salida. Se probó con 

arquitecturas NNARX, NNOE y ARMAX, 

seleccionando como arquitectura definitiva a esta última 

con lo cual se obtuvo el mínimo error en la predicción. 
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Fig. 3. Validación de la red con arquitectura NNARX. 
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Fig. 4. Validación de la red con arquitectura NNOE. 
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Fig. 5a. Validación de la red con arquitectura NNOE. 
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Fig. 5b. Validación de la red con arquitectura ARMAX. 
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Fig. 6. Señales obtenidas en la toma de datos.  En línea 

continua, la señal de salida de la planta.  En línea 

punteada, la señal de entrada. 
 

3. Implementación de Control Predictivo 
El control predictivo es un proceso en el cual cada 

iteración desarrolla la minimización de una función 

objetivo con respecto a Nu entradas futuras de control, 

sujeto a una restricción.  La función objetivo a 

minimizar se determina como: 

[ ]

[ ]

2

1

2

2

1

ˆ( , ( )) ( ) ( )

( 1)
u

N

i N

N

i

J t U t t i y t i

u t i

ω

ρ

=

=

= + − + +

∆ + −

∑

∑

(13) 

donde: 

[ ]( ) ( )... ( 1)
T

u
U t u t u t N= + −        (14) 

es el vector de entradas, y se define a : 

( 1)u t i∆ + −     (15) 

como la restricción  sujeta a la condición 

2u
N i N d≤ ≤ −   (16) 

donde d es el número de retardos. N1 es mínimo 

horizonte de costo de predicción, N2 determina el 

máximo horizonte de costo de predicción y ρ es un 

factor de peso que penaliza los cambios en el control. 

Teniendo el modelo simplificado de la rodilla protésica, 

se implementó un esquema de control predictivo y se 

incluyó un parámetro de búsqueda, α, el cual especifica 

qué tanto debe reducirse el performance en cada 

iteración del algoritmo de optimización. Los parámetros 

utilizados fueron N2 = 8, Nu = 2, ρ = 0.05 y α = 0.001. 

El Desempeño general del sistema (Fig. 7) muestra un 

seguimiento aceptable del controlador ante la entrada. 

 

4. Conclusión 
Se observa como una buena perspectiva el uso e 

implementación de un controlador predictivo para ser 

usado como elemento de control que permite adelantar 

la respuesta del sistema ante la intención de marcha del 

amputado.  Es necesario refinar aún más el controlador 

para tener una respuesta más rápida ante eventuales y 

repentinos cambios en la señal de entrada, interpretables 

como cambios súbitos en el patrón de marcha debidos a 

cambios en el nivel y condición del terreno sobre el cual 

se desarrolla la deambulación. 
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Fig. 7. Cont. Desempeño del controlador. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta o hardware de um eletro-

estimulador desenvolvido na USP para uso em 

substituição sensorial no auxílio à mobilidade de 

deficientes visuais, com resolução de 300 eletrodos em 

15 placas separadas que acionam 20 eletrodos cada 

uma. O mesmo equipamento pode ser utilizado também 

para pesquisas de psicofísica e de sistema somestésico, 

ou mesmo para substituição sensorial de deficientes 

auditivos, bastando trocar o sensor de entrada, trocando 

a webcam atual por um microfone, e alterar seu software 

de controle. São apresentados os circuitos de 

endereçamento, de geração de sinais de tensão de 

estimulação a partir do trem de pulsos gerado no 

microcontrolador e também a parte de chaveamento 

desenvolvida. São também descritos os programas que 

geram o trem de pulso, e que permitem a configuração 

por software dos padrões de estimulação, mostrando as 

respectivas formas de onda. 

 

1. Introdução 
Substituição sensorial (SS) é algo comum e já há muito 

utilizado, especialmente por deficientes visuais quando 

fazem leitura Braille usando o tato para substituir a 

visão, ou quando deficientes auditivos fazem leitura 

labial, usando visão para substituir a audição. Em ambos 

os casos é necessário treinamento, pois ao contrario de 

crença popular, a ausência de um sentido não gera 

automaticamente uma melhora dos demais.[4] 

Para possibilitar que sinais visuais sejam recebidos 

através do tato, foi desenvolvido no Laboratório de 

Controle e Automação da Escola Politécnica da USP um 

sistema de hardware e software especifico. Não se tem a 

pretensão de criar um sistema de visão artificial 

completo que substitua a visão,  pois a taxa de quadros 

por segundo e sua resolução são muito inferiores à da 

visão. Mas na aplicação de auxiliar na montagem de 

mapas mentais de ambientes desconhecidos por 

deficientes visuais e leitura de letreiros de ônibus e 

portas em escolas e prédios públicos, onde o cego 

requer o auxílio de terceiros, o sistema se mostra 

suficientemente rápido e com resolução razoável. Isto 

permite agilizar ao deficiente visual a obtenção de 

informações, pois as técnicas tradicionais de orientação 

e mobilidade (OM), que consistem basicamente em 

algoritmos de busca exaustiva do ambiente, são muito 

demoradas.[1] 

Com este sistema desenha-se na pele do usuário uma 

imagem simplificada da fotografia que tirar de um 

ambiente, ou letreiro se houver. [41],[42] 

 
Fig. 1. Visão geral do sistema final. 

 

O sistema atual consiste de webcam, PC, 

microcontrolador, hardware de eletro-estimulação e 

matriz de eletrodos. O sistema final terá a webcam e PC 

substituídos por uma interface de um sensor de imagem 

CMOS  diretamente à placa do processador, conforme 

figura 1. A webcam captura uma imagem, que depois é 

tratada por processamento digital de imagens no PC 

para detectar suas bordas, diminuir detalhes, diminuir 

sua resolução,  e binarizá-la, caindo de uma resolução 

de 240x320 pixels coloridos para 15x20 pixels binários, 

ou seja, 300 bits. Estes 300 bits são passados 

serialmente a um hardware que leva estímulos elétricos 

a uma matriz de eletrodos posicionada sobre o abdômen 

do usuário, ativando cada eletrodo que corresponda ao 

pixel da imagem original que estiver ativo. Além disso, 

para compensar a falta de estereoscopia devido ao uso 

de apenas uma câmera, usa-se um sensor de ultra-som 

para estimar a distância a um obstáculo e acionar um 

motor excêntrico (semelhante ao vibrador de telefones 

celulares), que vibra mais quanto mais perto de um 

obstáculo o usuário estiver. Isto permite diferenciar por 

exemplo uma mesa grande e distante de uma pequena 

próxima. 

Este sistema foi inspirado em trabalhos iniciados em 

1993 por Antonino [13], mas agora aprofundando mais 

e agregando técnicas adicionais para focar na solução de  

problemas específicos. Um exemplo é o pré-
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processamento da imagem a ser estimulada na pele do 

usuário para compensar as deficiências que o sistema 

somestésico (tato) tem em relação à visão, que possui 

camadas de células nervosas capazes de detectar 

contornos. Além disso, o tato tem uma densidade de 

receptores nervosos e uma representação cortical muito 

inferior à visão.[2],[3] 

Busca-se detectar bordas e diminuir sua resolução, 

usando algoritmos de filtros espaciais como Sobel, 

Canny e outros, [18],[19], e para simplificar as imagens 

técnicas não lineares como espaço de escala e difusão 

anisotrópica, [20], [21], [22]. 

 

Outras pesquisas Usando tecnologia com SS, existem 

trabalhos desde a década de 70, e até hoje a tecnologia 

ainda está sendo desenvolvida.[5],[6] Existem 

atualmente muitos grupos no mundo tentando melhorar 

a vida diária de deficientes visuais, desenvolvendo 

pesquisa básica e equipamentos  de SS [7], [8], [11], 

[14], [15], [27],[28], [29], [30], [31],[32], [33],  [34], 

[35],  [40], desenvolvendo próteses visuais que visam 

criar uma retina artificial [8],[9], ou mesmo tentando 

estimular diretamente o córtex cerebral.[10] Além disso, 

existem também pesquisas de SS para propriocepção 

artificial para uso em próteses, em realidade virtual, em 

telecirurgia e até como canal adicional de informações 

para pilotos de aviões de caça.[12], [13], [14], [15], 

[16], [17], [28], [36], [39]. 

É importante destacar novamente que este sistema não 

visa à recuperação completa da visão perdida como 

várias outras pesquisas de prazo mais longo tem 

buscado, mas busca sim criar um auxílio que melhore as 

condições de vida resolvendo problemas práticos da 

vida diária de portadores de deficiência (PPD), 

procurando-se obter resultados num tempo menor. 

 

2.Hardware 
Desde o princípio do projeto houve a preocupação de se 

fazer um sistema portátil com o menor custo possível, 

para torná-lo acessível a PPDs e pesquisadores com 

verba limitada. Foram desenvolvidos dois protótipos, 

primeiro um com menor resolução (5x7), para provar 

conceitos, e um segundo mais otimizado e com maior 

resolução, de 15 x20 pontos. Também  foram feitas 

algumas matrizes de eletrodos, duas iniciais com menor 

resolução de 5x7, em fibra de vidro e com dois 

tamanhos diferentes de eletrodos e espaçamentos, e 

outra definitiva, com a resolução de 15x20, usando 

tecnologia de circuitos impressos flexíveis, adaptados 

para uso direto com a pele do usuário. O hardware e a 

matriz de eletrodos foram baseados em princípios 

encontrados em [7],[12],[17],[24],[25]. 

O uso do sistema exige três etapas: ajuste dos melhores 

parâmetros de estimulação, treinamento com padrões 

geométricos simples, e testes com imagens de ambientes 

controlados. As duas primeiras etapas prescindem do 

uso de webcam e PC, bastando o eletro-estimulador e a 

matriz de eletrodos. 

Visão Geral O hardware consiste de uma placa-mãe 

que recebe uma placa na vertical para cada coluna ou 

linha da matriz de eletrodos, conforme visto na Figura 

2. No protótipo, foram projetadas placas  com várias 

seções: 

• circuito digital de endereçamento do pixel, 

• geração por hardware do estimulo elétrico em baixa 

tensão (trem de pulso), 

• amplificação do trem de pulso, 

• elementos de chaveamento da potencia para cada 

eletrodo da coluna que a placa controla, 

• leds de visualização da imagem que indica ao 

pesquisador qual padrão está sendo estimulado no 

voluntário do treinamento. Estes leds são úteis na 

etapa do treinamento, e podem ser desligados 

retirando-se um jumper na placa-mãe que corta a 

alimentação aos leds de todas as placas 

simultaneamente, ajudando a diminuir o consumo 

de potência e aumentando a autonomia das baterias. 

 

  
Fig. 2. placa para estimulação de cada coluna de 

eletrodos; os leds ficam no topo, formando a imagem 

quando varias placas estão na vertical e em paralelo na 

placa-mãe. 

 

Geração do estímulo O tipo de estímulo normalmente 

usado em equipamentos para estimulação motora e 

estimulação sensorial é na forma de trem de pulsos. 

Normalmente podem-se usar sinais monofásicos ou 

bifásicos (com ou sem nível médio DC nulo), com 

pesquisadores divididos entre um tipo e outro, mas a 

maioria preferindo o uso de sinais bifásicos para evitar a 

ionização da pele.[12],[43],[44],[45] A estimulação é 

feita por tensão, por garantir que se um eletrodo se 

descolar da pele, a resistência do acoplamento cai, e 

assim a potência do sinal cai, provavelmente o sinal cai 

abaixo do limiar de percepção da pele, deixando de 

funcionar, mas pelo menos não causa ferimentos ao 

usuário.  

O sinal gerado é um trem de pulsos com intervalo entre 

cada rajada (burst),e pode ser gerado de duas maneiras. 

Por hardware em cada placa, ajustável por trimpots ou, 

mudando alguns jumpers, ser gerado a partir de pinos de 

saída de microcontrolador, permitindo ajustes por 

software, e depois este sinal sendo repassado para cada 

placa através do barramento comum da placa-mãe.  

Em ambas opções permite-se ajustar a largura do pulso, 

a quantidade de pulsos em cada rajada, o intervalo entre 

rajadas, e o ciclo de trabalho do pulso através do ajuste 

do tempo ligado e do desligado, sendo que na primeira 

opção isto é feito ajustando-se potenciômetros, 
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enquanto na segunda são ajustados por software, ao 

ligar o equipamento.  

Para diminuir o consumo de energia no transformador 

de pulso, foi criada uma maneira de gerar pulsos 

positivos e negativos com um tempo morto entre eles. 

Foi feito ainda o ajuste para condução no ciclo positivo 

da onda e no ciclo negativo da onda, requerendo dois 

sinais de controle do microcontrolador, possibilitando 

ajuste de tempo do pico positivo, do pico negativo e do 

tempo de espaçamento entre estes picos positivo e 

negativo do trem de pulso (tempo morto).  

 

 
Fig. 3.estimulo elétrico capturado em osciloscópio digital 

PicoScope ADC-212, antes da etapa de amplificação. 
 

Jumpers de configuração Os sinais de geração do trem 

de pulsos vindos do microcontrolador são isolados por 

opto-acopladores como o H11D2, e depois circuitos 

Schimitt Trigger como o 40106, ou usar diretamente 

optos com saída ST, como o H11N2. Mesmo que 

fossem criados apenas pulsos positivos no primário 

como na Figura 3, no secundário do transformador de 

pulso ele tem valor médio nulo. Para escolher entre 

sinais bifásicos ou monofásicos, usa-se um jumper. 

Quando se quer que o sinal seja composto apenas por 

picos positivos, ou seja, com nível médio diferente de 

zero, pode-se retirar um jumper que normalmente curto-

circuita um diodo em série com os eletrodos no 

secundário, deixando então passar apenas os sinais 

positivos, isto é, corrente elétrica flui apenas numa 

direção. 

Em relação ao sinal de baixa tensão, o trem de pulso 

original, cada placa assim pode ser configurada como 

independente (gerando o próprio sinal), como mestre 

(gerando e enviando para outras placas via barramento 

da placa-mãe), ou como escravo, recebendo-o de fora 

(de outra placa ou do microcontrolador). 

Amplitude do estímulo A amplitude do sinal de trem 

de pulsos final, que vai gerar o estímulo na pele, aqui 

chamado de sinal de alta tensão, é ajustável até cerca de 

60 volts quando se usam 8 baterias recarregáveis de 

NimH de 1,2 Volts cada, ou maior, se usarmos maior 

quantidade de pilhas recarregáveis para alimentar o 

circuito.  

O sinal do trem de pulsos depois é amplificado por um 

circuito composto por transistores Darlington TIP e 

transformador de pulso projetado para este circuito. 

A amplitude máxima do sinal de alta tensão é ajustada 

pelo próprio usuário segundo sua sensibilidade através 

de um potenciômetro multi-voltas, que ajusta a saída de 

um regulador de tensão tipo LM317, que define a tensão 

máxima do primário . Esta tensão é separada tensão de 

alimentação da parte digital de endereçamento dos 

eletrodos, alimentada por um 7805. Esta tensão do 

LM317 alimenta dois conversores DC-DC, que geram 

tensão positiva e negativa, que então alimentam em 

cada placa um transformador de pulso com tap central. 

Esta tensão positiva chega ao primário do trafo quando 

chaveada pela base de transistor Darlington TIP em 

corte/saturação, comandados pelo sinal de controle 

vindo do microcontrolador através de um opto-

acoplador, que define a largura do pulso em nível 

positivo. Para o ciclo negativo existe um circuito 

semelhante. O sinal de baixa tensão entra pela base de 

um transistor Darlington TIP 122, que tem um resistor 

limitador de corrente do seu emissor ao terra, e entre seu 

coletor e a tensão VDD liga-se o transformador de 

pulso. Cada placa possui mais um potenciômetro 

deslizante para definir o nível de cada placa 

individualmente, caso seja necessário. Assim, ao ajustar 

o nível de saída do LM317, quando o transistor está em 

saturação, a tensão no primário do transformador de 

pulso será esta tensão menos a tensão entre coletor e 

emissor e menos a tensão no resistor de limitação de 

corrente ligado ao emissor. 

Em relação a este trem de pulsos de alta tensão, cada 

placa também pode ser configurada como independente 

(amplificando o sinal de baixa tensão que possuir), 

mestre (amplificando e enviando para outras placas) ou 

escrava (recebendo o sinal pronto da placa mestre). Isto 

possibilita configurar o equipamento para ter um canal 

de estimulação por placa, que corresponde a cada 

coluna, isolados por transformadores de pulso, ou até 

um canal único para todos as placas.  

 

Chaveamento Este sinal do secundário do 

transformador é então passado a cada elemento (linha) 

da coluna  da matriz coberta por aquela placa através de 

um circuito de controle de potência, que chaveia em 

ambos os sentidos, quando vem um pulso positivo ou 

pulso negativo.Ou seja, o equipamento possui circuitos 

na etapa que se conecta à matriz de eletrodos que 

permitem corrente elétrica em ambos sentidos para 

testes de nível médio da tensão. Contudo, conforme 

mencionado, pode-se usar  um jumper que ao ser 

retirado permite inserir um diodo no circuito que faz 

com a corrente vá apenas num sentido.  

Estes circuitos de chaveamento bidirecionais podem ser 

implementados de duas formas: foto-acopladores com 
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saída em relês de estado sólido (SSR), ou por um opto 

com saída transistor ligado aos terminais de tensão 

contínua de uma ponte de diodos, e o sinal a ser 

estimulado no eletrodo da matriz ligado à parte 

alternada da ponte de diodos, possibilitando que com 

um único componente de chaveamento mono-direcional 

se possa conduzir corrente em ambas as direções, a um 

custo bem menor. 

Foi tentado inicialmente o uso de opto acopladores de 

entrada AC (dois emissores contrapostos), mas eles têm 

limitação na tensão reversa, e opto com saída em triac 

(MOC3022) tinham problemas de disparo por dv/dt, 

requerendo circuito RC snubber que não apresentou 

bom desempenho. Na figura 4 vê o circuito com MOC, 

idêntico e compatível pino-a-pino com o SSR, mas que 

dispensa o MOC e não tem queda de tensão. 

 

 
Fig. 4. Circuito de chaveamento com MOC. 

 

Endereçamento de cada pixel Como visto na Figura 5, 

é feito através do barramento da placa-mãe, com o 

microcontrolador enviando primeiramente os dados da 

coluna a ser acionada, e depois os pixels de cada coluna. 

Cada placa contém um comparador 7485 que compara o 

endereço da coluna com o endereço local selecionado 

por jumpers. Como existem 4 jumpers para o 7485, 

pode-se ter ate 16 placas. Quando o endereço bate com  

o da placa, o 7485 aciona o pino de latch enable de um 

latch 74573, permitindo que os sinais de controle de 

cada eletrodo daquela coluna cheguem aos elementos de 

chaveamento. Isto é feito seqüencialmente, coluna por 

coluna, mas como entre o estímulo de uma coluna e de 

outra poucos micro-segundos se passam, o usuário não 

percebe diferenças e acha que todos foram estimulados 

simultaneamente. Isto possibilita que por software se 

escolha o modo de estimulação, como se fosse um 

carimbo (todas colunas simultaneamente), ligando cada 

coluna e mantendo as anteriores ligadas, ou ligando uma 

coluna e apagando a anterior. Isto é uma vantagem 

sobre outros estimuladores que em geral multiplexam os 

sinais chegando aos eletrodos. 

 

 
Fig. 5. Circuito de endereçamento de cada pixel. 

 

Microcontrolador Para agilizar o desenvolvimento e 

diminuir a quantidade de itens a depurar, foi decidido no 

primeiro protótipo usar uma placa de microcontrolador 

pronta, tendo sido escolhida uma compatível com a 

família 8051 por ser de velocidade suficiente para a 

aplicação e de uso bem difundido, com display LCD e 

teclas para configuração da estimulação. Note-se que o 

usuário demora a reconhecer uma imagem, na ordem de 

minutos, dando muito tempo para o processamento da 

imagem final, que é de apenas 300 bits. No segundo 

protótipo, foi desenvolvida uma placa de CPU, com 

display e teclado e incluída no mesmo gabinete. 

 

Segurança Para garantir a segurança do usuário, são 

usados relés de estado sólido (SSR) na etapa que se 

conecta à matriz de eletrodos, permitindo também 

corrente em ambos sentidos para testes de nível médio. 

O próprio SSR tem limitador de corrente abaixo do 

limite de segurança.  

Os circuitos do computador e do microcontrolador são 

todos isolados eletricamente do circuito  de estímulo 

através de optos, tanto nos pinos que geram o sinal de 

oscilação do trem de pulsos, quanto nos pinos que 

acionam individualmente cada eletrodo através do SSR 

ou seu circuito equivalente descrito anteriormente. 

A fonte de alimentação é composta por baterias 

recarregáveis para o equipamento ficar totalmente 

isolado da rede elétrica. Para maximizar a duração da 

fonte de alimentação para equipamentos portáveis, 

escolheu-se baterias de NiMH por ter a melhor 

combinação entre densidade energética e  facilidade de 

obtenção. [26]. 

 

 

 
Fig. 6. Faixa abdominal e matriz de 5x7 (ao alto) e desenho de 

parte da matriz em 15x20. 

 

Eletrodos. Conforme visto na figura 6, a matriz de 

eletrodos inicial, de 5x7 foi feita em PCI de fibra. A 

final de  15x20 foi projetada em material flexível, 

usando técnicas de circuitos impressos flexíveis usados 

normalmente em conexão de pecas móveis, tais como 

cabeças de impressoras e teclados de membrana. É feito  

através de deposição de tinta condutora sobre lâminas 

de poliéster. Para melhorar o acoplamento à pele é 

usada tinta adequada para equipamentos médicos, à base 

de cloreto de prata, e gel condutor não salino, para não 

corroer os eletrodos com o uso repetido. O 

dimensionamento seguiu sugestões de [7] e [12]. Para 

fixação, é usada uma faixa elástica abdominal. 
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A matriz é ligada ao circuito através de flat-cable no 

primeiro caso (5x7) e por fitas mesmo material flexível 

na 15x20 e conectores Nicomatic fêmea. 

Outros pesquisadores  [30], [31], [32], [38] sugeriram e 

testaram outros locais para estimular, tais como o dedo, 

a língua e o palato (céu-da-boca), mas apesar de ter 

menos receptores e menor representação  cortical, a 

região do abdômen foi escolhida por possuir área maior, 

possibilitando matrizes de dimensões  maiores.  

 

Software No PC, o processamento de imagem foi feito 

em Java e em Matlab, com os toolbox de processamento 

de imagem e de aquisição de imagens. 

O programa de controle do microcontrolador foi feito 

em C da Hi-Tech, com exceção das rotinas de 

temporização, feitas em assembler. Ele faz o ajuste dos 

parâmetros de estimulo, do padrão geométrico (ou 

recepção de imagem do PC) e do modo (carimbo ou por 

coluna) através de 4 teclas, com interface semelhante ao 

ajuste de relógios de pulso: duas teclas para aumentar 

ou diminuir o parâmetro, outra para aceitá-lo e passar ao 

próximo parâmetro. Após escolher todos os parâmetros 

do trem de pulsos, escolhe-se também o padrão 

geométrico a ser estimulado, e o modo de estimulação, 

que pode ser como um carimbo (todos as colunas 

simultaneamente), por coluna mantendo as anteriores, 

ou por coluna individual (ao acionar uma coluna 

desativa-se a anterior), sendo o padrão escolhido 

enviado às placas de estimulação continuamente. Mede-

se nos testes o percentual de acerto e quanto tempo 

demora cada, sendo depois compilados no PC estes 

dados coletados. 

 

3. Discussão, Conclusões e Melhoramentos 
Apesar do estímulo ser elétrico, obteve-se uma sensação 

de vibração quando são ajustadas adequadamente as 

formas de onda e intensidade do estímulo, 

provavelmente porque dessa forma devam ser atingidos 

apenas os mecano-receptores da pele, mais superficiais. 

Deve-se usar gel condutor para evitar que a sensação 

seja de agulhada, e para exigir um estímulo de menor 

intensidade. 

Vale destacar que foi usada estimulação elétrica por 

facilitar a implementação do sistema e ter maior 

autonomia de baterias, mas o mesmo hardware pode 

também acionar estimuladores mecânicos como micro-

motores ou acionadores piezoelétricos. 

No futuro haverá a opção de capturar imagens apenas 

quando desejado pelo usuário, aumentando a autonomia 

do sistema. Falta ainda desenvolver o reconhecimento e 

estimulação de letreiros. 

No protótipo 2, maior, com 300 pontos, as imagens 

passadas serão simplificadas passando apenas contornos 

dos objetos. Para ter mais detalhe, um zoom pode ser 

implementado por software, usando-se os 300 pontos 

então como se fosse uma janela deslizante sobre a 

imagem, usada como se usa uma lupa. 

O principal uso do sistema em OM é na etapa de 

familiarização em ambientes desconhecidos. Portanto,  

visando diminuir consumo de baterias o usuário poderá  

acionar o sistema apenas quando quiser, como se 

estivesse batendo uma foto. 

Finalmente, o sistema desenvolvido, apesar de ter sido 

criado especificamente para auxiliar a mobilidade de 

deficientes visuais, também se mostrou adequado para 

desenvolver experimentos do sistema somestésico, para 

uso de fisiologistas e psicólogos experimentais, 

conforme demonstrado por pesquisadores do ICB 

(Instituto de Ciências Biomédicas) da USP. Ele pode 

também servir a deficientes auditivos caso se use 

microfone como sinal de entrada no lugar da câmera, e 

se altere o software de controle. 
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Resumen 
El objetivo del proyecto fue identificar las ayudas para 

movilidad y ortesis y prótesis en Bogotá D.C. Colombia 

y desarrollar directrices para su prescripción. Es un 

estudio descriptivo.  Los resultados muestran que en 

Bogotá D.C. las ortesis, prótesis y ayudas para 

movilización personal son los dispositivos de tecnología 

en rehabilitación más disponibles (81.4% de la oferta 

total). De estos las más producidas son las ortesis las 

que son en general de baja tecnología, los materiales 

más usados son termoplásticos de altas  temperaturas y 

existe poca disponibilidad de estos productos en tallas. 

Existen recursos de prótesis para miembros superiores e 

inferiores de baja tecnología. En cuanto a las ayudas 

para la movilidad se encontró oferta de sillas de ruedas 

manuales y ayudas para caminar, no se encontraron 

productos como caminadores para severos problemas de 

control motor, elevadores, grúas de transferencia. 

 

1. Introducción 
Una de las estrategias para el manejo de la discapacidad 

es la implementación de tecnología en rehabilitación 

cuya finalidad es mantener o incrementar la capacidad 

funcional, y los niveles de independencia y autonomía 

personal en personas con discapacidad.   

Desarrollos en áreas del conocimiento como la física, la 

biología, la ingeniería, la cibernética y la 

automatización han servido como cimientos para 

desarrollos en tecnología en rehabilitación. La dinámica 

se presenta en términos de que los desarrollos además 

de estar soportados por investigaciones alcancen el nivel 

de producto comercial es decir que realmente lleguen a 

las personas quienes los necesitan, situación que se ha 

dado en países desarrollados en donde los prototipos se 

han establecido en productos comerciales y el Estado 

proporciona muchos de estos a las personas con 

discapacidad a partir de la prescripción de profesionales 

de la rehabilitación.  Así mismo, existen grandes 

sistemas de información en rehabilitación que permite 

tanto a personas con discapacidad como a profesionales 

de rehabilitación conocer lo que el mercado ofrece en 

cuanto a tecnología en rehabilitación, particularmente 

de asistencia, es decir aquellos dispositivos y sistemas 

que incrementen la capacidad funcional de las personas 

con discapacidad, el nivel de independencia en las 

actividades y la autonomía personal. 

R. Smith [1]
 
clasifica  las tecnologías en rehabilitación 

en dos tipos, uno de ellos está dado por las tecnologías 

para rehabilitación y educación que incluye software 

para rehabilitación cognitiva, biofeedback y 

estimulación eléctrica funcional. El otro tipo es el 

denominado tecnologías de asistencia y de adaptación, 

los que buscan apoyar el desempeño y la independencia 

de la persona con discapacidad con el fin de aumentar 

su capacidad funcional, dentro de los cuales se 

encuentran las ortesis, prótesis, sistemas de 

comunicación aumentativa y alternativa, sistemas de 

movilidad alternativa como sillas de ruedas, dispositivos 

y sistemas para las actividades de la vida diaria, 

sistemas que apoyan procesos cognitivos como la 

memoria entre otros. 

Existen, además, sistemas de información que permiten 

conocer la oferta de tecnología en rehabilitación, 

particularmente de asistencia, es decir aquellos 

dispositivos y sistemas que incrementan la capacidad 

funcional de las personas con discapacidad, y los 

niveles de independencia en las actividades y la 

autonomía personal. Estos son denominados sistemas de 

información en rehabilitación, ejemplos de estos 

sistemas son:  

Rehabdata
 
[2]

 
es una base producida por el Centro 

Nacional de Información de Rehabilitación de Estados 

Unidos que contiene una serie de libros, artículos, 

material audiovisual e investigaciones en diferentes 

temas relacionados con la discapaciadad. 

ABLEDATA [3], el componente de tecnología contiene 

30.000 elementos disponibles en CD y en un sitio de 

Internet accesible al cual puede ingresar cualquier 

persona, lo que incrementa su cobertura. ABLEDATA 

es financiado por The National Institute on Disability 

and Rehabilitation Research (NIDRR), el cual es parte 

de la Office of Special Education and Rehabilitative 

Services (OSERS) del Departamento de Educación de 

Estados Unidos. 

El  CEAPAT [4] (Centro Estatal de Autonomía Personal 

y Ayudas Técnicas) que generó una base de datos 
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denominada “Catálogo General de Ayudas Técnicas” 

disponible en papel, CD y en Internet, con información 

sobre  cinco mil productos, características y 

distribuidores, en España. Contienen apartados sobre 

mobiliario, adaptación de viviendas y otros edificios, 

ayudas para movilidad, ayudas para comunicación, 

información y señalización.  

El Disabled Living Foundation del Reino Unido, es una 

institución nacional cuya visión es ofrecer las mejores 

alternativas a personas quienes usan equipo adaptado 

para incrementar su nivel de independencia. En este 

sentido, esta institución ha desarrollado en DFL Data, 

una base de datos sobre equipo adaptado en 

discapacidad, que puede adquirirse en papel, CD ó 

Internet a partir de la asignación de una clave. La idea 

es que las personas con discapacidad que se suscriban a 

este servicio, cuenten con información actualizada sobre 

el equipo adaptado disponible en su país. 

La Association for the Advancement of Assistive 

Technology in Europe  (AAATE) cuenta con 

información sobre tecnología de asistencia para 

personas con discapacidad y adultos mayores, en su 

sitio web accesible, es posible consultar tanto 

desarrollos científicos y tecnológicos en el área, como 

productos y enlaces con organizaciones en toda la 

Unión Europea y Oriente. 

En el ámbito nacional se encuentran experiencias 

aisladas cuyo objetivo ha sido el de desarrollar sistemas 

de información en el área de la rehabilitación, muchos 

de los cuales han sido generados desde la academia y 

lamentablemente allí han permanecido, sin impactar en 

la vida de las personas con discapacidad. 

Como antecedentes se encuentra el Modelo 

Automatizado para Prescripción del Sistema de Silla de 

Ruedas MAPSI desarrollado por la autora del presente 

trabajo, en la Universidad Nacional de Colombia, el 

cual se constituyo como una base de datos  que a partir 

de la evaluación de una persona que requiriera silla de 

ruedas, muestra sugerencias de prescripción y 

dimensiones ideales de la estructura, con base en la 

información en cuanto a sillas de ruedas disponibles 

principalmente en la ciudad de Bogotá.  Esta base 

automatizada se presenta en software denominado UN-

PRESCRIPTOR DEL SISTEMA DE SILLA DE 

RUEDAS.  

También en la Universidad Nacional de Colombia, se 

desarrolló el Sistema de información en baja visión y 

tecnología asistida (BAVTA) [6], que se constituye en 

un sistema de información para baja visión, ofreciendo 

datos sobre dispositivos de tecnología de asistencia para 

esta condición. Esta base de datos, da las pautas para un 

sistema de información por tres vías: Ayudas 

tecnológicas, Organizaciones en ceguera y baja visión y 

Áreas del Desempeño Ocupacional, la base de datos 

está planteada en papel. 

Un adelanto significativo es el desarrollo del sistema de 

información Nuevas Tecnologías de Comunicación y 

Acceso a la Información para Personas con 

Discapacidad [7], desarrollado por el Ministerio de 

Comunicaciones, el cual presenta productos para 

personas con discapacidad en las áreas de comunicación 

y acceso a la información. 

Sin negar el valor de esta base de datos, en tanto es la 

primera generada desde el Gobierno Nacional, se hace 

necesario exponer algunas precisiones: cuenta con 

pocos productos cuya gran mayoría son extranjeros, de 

difícil consecución por parte de las personas con 

discapacidad en Colombia. Por otro lado, el acceso a la 

información se hace por una sola vía y no cuenta con 

opciones de accesibilidad para personas con 

discapacidad. Como punto positivo y de importancia 

significativa, es que esta base de datos no tiene fines 

comerciales para ninguna persona ni organización y que 

ha sido distribuida entre personas con discapacidad y 

profesionales de la rehabilitación de modo  que se ha 

cumplido uno de los más preciados objetivos de estos 

sistemas. 

 

2. Método  
El proyecto es de tipo descriptivo. Para su desarrollo se 

establecieron dos fases, la primera concerniente al  

desarrollo de categorías y la segunda, a la obtención y 

análisis de los datos. Esta metodología se ha 

desarrollado para estudios relacionados con otros tipos 

de tecnologías de asistencia mostrando buenos 

resultados. 

FASE I. Desarrollo de Categorías: Búsqueda y análisis 

de clasificaciones de la tecnología de asistencia a nivel 

internacional y nacional.  Se encontraron diversas 

clasificaciones tales como la del ABLEDATA (11) que 

la establece por tipo de producto en total son 20 

categorías sin código; la del The Trace Research & 

Development Center presenta tres grandes categorías 

con nombres poco claros y sin código; el DFL Data 

organiza los productos en  23 categorías sin códigos y 

finalmente, el Catálogo de Ayudas Técnicas del 

CEAPAT maneja la clasificación de la ISO 9999 usando 

las clases, niveles y códigos de dicha clasificación.  

La clasificación ISO 9999 fue desarrollada por el 

International Organization for Standardization, 

organización no-gubernamental constituida como una 

red de instituciones de estandarización de 151 países, 

esta fue ratificada a nivel nacional por el  (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas) ICONTEC en 1994. 

A partir de la revisión de las diferentes clasificaciones 

se seleccionó la Clasificación de Ayudas Técnicas para 

las Personas con Discapacidad, Norma NTC – ISO 9999  

Ayudas Técnicas para Personas  con Limitación,  como 

clasificación guía escogida bajo criterios de 

universalidad y aplicabilidad. 

Las clases correspondientes al primer nivel son: 

 

03 Ayudas para Terapia y entrenamiento 

06 Ortesis y prótesis 

09 Ayudas para el cuidado y la protección personal 

12 Ayudas para la movilización personal 

15 Ayudas para actividades domésticas 
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18 Mobiliario y adaptaciones para vivienda y otros 

inmuebles 

21 Ayudas para la comunicación, la información y la 

señalización 

24 Ayudas para el manejo de bienes y productos 

27 Ayudas y equipo para mejorar el ambiente, 

maquinaria y herramientas 

30 Ayudas para la recreación 

 

A continuación se presenta una descripción de las clases 

que se consideraron para el estudio:  

 
Código 
(primer 

nivel ISO-
9999) 

Nombre de la clase Descripción 

06 Ortesis y prótesis Ortesis: abrazaderas (braces) 

de soporte y férulas para 

pacientes quienes debido a 

una debilidad muscular o 

deformidad presentan 

condiciones discapacitantes en 

sus miembros o columna. 

Prótesis: miembros, órganos e 

incluso funciones  artificiales. 

12 Ayudas para la 

movilización 

personal 

 

Apoyan la ambulación y 

desplazamientos. 

Tabla 1. Ayudas consideradas en el estudio según clases de la 

ISO 9999. 

 

FASE II. Obtención y análisis de los datos:  Se diseñó 

un instrumento para la recolección de la información, 

para el cual se establecieron las categorías: 

Identificación del producto, información comercial, 

descripción del producto, materiales, dimensiones, 

opciones de modificación y, cuidados y 

recomendaciones. La categoría de Identificación del 

producto cuenta con un ítem correspondiente a la Clase 

ISO corresponde al código dado por la norma NTC – 

ISO 9999,  donde se registra el código de la clase y dos 

niveles de subclases.  

  La muestra fue de tipo no probabilístico, los productos 

caracterizados pertenecen a fabricantes y distribuidores 

que participaron en el estudio a partir de los siguientes 

criterios: 

Criterios de inclusión: 

 

1. Conocimiento de su existencia por parte del equipo 

de investigación bien sea por: 

a. Estar registrados en páginas amarillas o 

azules del directorio telefónico de Bogotá 

D.C.  

b. Divulgación por medio de catálogos, 

folletos, página web o tarjeta.  

c. Referencia de su existencia por parte de 

profesionales de rehabilitación y usuarios. 

2. Aceptar el ingreso de los investigadores para 

el diligenciamiento del instrumento y la toma 

de fotografía. 

 

Los productos analizados corresponden a catorce 

fabricantes/distribuidores ubicados en la ciudad de 

Bogotá. 

La recolección de la información se hizo entre el 2003 y 

2005. El proceso para la recolección de la información 

fue: Conocimiento de existencia de fabricantes y 

distribuidores por los medios descritos arriba, contacto 

telefónico, envío de carta explicando el ánimo del 

proyecto y solicitando autorización para diligenciar el 

instrumento y tomar las fotografías, visitas a cada 

fabricante y distribuidor en donde se hace el 

diligenciamiento del instrumento y la toma de 

fotografías. Luego las fotografías se  editaron y fueron 

archivadas en medio magnético. 

Posteriormente, se analizó cada producto, se revisaron 

los campos de Funciones e indicaciones y se codificó de 

acuerdo a la norma  NTC-ISO 9999, se organizaron los 

productos para producir la base de datos en papel sobre 

ayudas técnicas para movilidad, ortesis y prótesis  

disponibles en Bogotá D.C. 

Se desarrollaron sencillos análisis de estadística 

descriptiva para identificar las relaciones de proporción 

de las ayudas para ortesis, prótesis y ayudas para la 

movilización personal. 

 

3. Resultados 
Los resultados del proyecto muestran que en Bogotá 

D.C. las ortesis, prótesis y ayudas para movilización 

personal son los dispositivos de tecnología en 

rehabilitación más disponibles (81.4% de la oferta total 

n=151). De estos las más producidas son las ortesis 

(61%) las que son, en general, de baja tecnología, los 

materiales más usados son termoplásticos de altas  

temperaturas y existe poca disponibilidad de estos 

productos en tallas, estos se hacen generalmente sobre 

las medidas del usuario. Las prótesis se producen tanto 

para miembros superiores como inferiores, en una 

proporción muy inferior con relación a las ortesis,  en 

general son de baja tecnología, los dispositivos 

electrónicos o sofisticados mecanismos de componentes 

articulares son importados y solo las producen las 

empresas multinacionales.   En cuanto a las ayudas para 

la movilidad se encontró oferta en cuanto a sillas de 

ruedas manuales y ayudas para caminar, no se 

encontraron productos como caminadores para severos 

problemas de control motor, ni elevadores, ni grúas de 

transferencia.  

Como otro resultado se establecieron criterios de 

prescripción de dispositivos para las dos categorías que 

favorecen los desarrollos en lo relacionado con la 

implementación de los dispositivos, estos resultados se 

reflejan en un campo denominado función del producto 

en donde se establecen las condiciones para las cuales 

va dirigido.  

 

4. Discusión y Conclusiones 
Los resultados presentados en esta ponencia son 

catalogados como parciales puesto que es de 

conocimiento que quedan aún por caracterizar 
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elementos de tecnología en rehabilitación. En el proceso 

de levantamiento de la información se presentaron 

dificultades para acceder a los fabricantes de 

dispositivos de Tecnología de Asistencia, por lo cual se 

puede concluir que aún no existe una cultura para 

compartir la información en proyectos que requieren de 

la participación de todos los actores involucrados en el 

proceso de rehabilitación de las personas en situación de 

discapacidad. Este aspecto llega a afectar los resultados, 

no obstante se puede interpretar como una 

particularidad del entorno y de la actitud frente  a los 

sistemas de información, que no debe detener los 

esfuerzos.   
Con relación al método usado, como fortalezas se 

encuentra que el instrumento desarrollado y utilizado 

permitió hacer una caracterización completa de cada 

producto, la capacitación a los asistentes de 

investigación fue fácil, la recolección de la información, 

a pesar de ser extensa, se desarrolló en un tiempo 

prudente completando el instrumento. Esto lleva a 
pensar que el método se puede utilizar para replicar el 

estudio de modo que se pueda ampliar la cobertura del 

análisis, inclusive en el ámbito nacional o en otros 

países.  

Los resultados finales de la línea en la que se desarrolla 

el proyecto se establecen como un sistema de 

información automatizado que a partir de los 

dispositivos de tecnología de asistencia disponibles en 

Colombia, sirva como apoyo al la selección de una 

ayuda a partir de las condiciones que presenta la 

persona en situación de discapacidad. Estos adelantos 

podrían tener un impacto positivo en las personas en 

situación de discapacidad y sus familias, los 

profesionales de la rehabilitación al establecerse 

directrices de prescripción de estos elementos, y los 

fabricantes nacionales de tecnología de asistencia, en 

tanto la divulgación y circulación de la información  

puede llevar a que el mercado en esa área se dinamice. 

Así como las personas con discapacidad y los 

profesionales del área de rehabilitación, muchos de los 

investigadores desconocen los dispositivos de 

tecnología que ya se encuentran comercializados bien 

sea de fabricación nacional o importados, sus 

características y costos, de modo que se pueden hacer 

diseños poco eficientes comparados con los que ya se 

encuentran comercializados o los costos de producción 

generarían un producto más caro que aquel que fuere 

importado por la persona con discapacidad, los 

resultados de este proyecto buscan subsanar dicha 

situación. 
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Resumo 
Órteses e Meios Auxiliares de Locomoção (MALs) são 

parte da reabilitação das pessoas com deficiência, 

levando-as a maior participação social e melhor 

qualidade de vida. Porém estas tecnologias são 

subutilizadas, devido ao desconhecimento dos 

profissionais, ao difícil acesso às tecnologias no SUS e à 

sua má distribuição. O estudo objetivou caracterizar a 

utilização de órteses e MALs no SUS, além de 

investigar a indicação dessas tecnologias e a formação 

dos profissionais de reabilitação, visando esclarecer 

causas de subutilização. Foram utilizados dados do SIA-

SUS e realizadas entrevistas com profissionais e 

docentes de reabilitação. A taxa nacional é 9,99 

órteses/1000 deficientes, 20 estados estão abaixo deste 

valor e a dispensação está concentrada nas capitais. 

Entrevistas com profissionais de reabilitação 

mostraram: 28% deles desconhecem a lista do SUS, 

podendo interferir na prescrição adequada. Entrevistas 

com docentes de reabilitação revelaram que o tema não 

é abordado com a devida atenção nos cursos de 

formação. 

 

1. Introdução 
Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde 

[1], aproximadamente 10% da população mundial, ou 

seja, cerca de 600 milhões de pessoas no mundo todo 

são portadoras de algum tipo de deficiência, seja ela 

física, mental, auditiva ou visual. No Brasil, esse 

número é de cerca de 24,6 milhões de pessoas, 

representando 14,5% da população [2], e esta proporção 

está crescendo a cada dia. As causas básicas do aumento 

da incidência de deficiências são: o aumento da 

expectativa de vida da população, o aumento da 

incidência de condições crônicas e o aumento da 

sobrevida de recém-nascidos que nasceram com 

disfunções graves [3].  

Além disso, existe uma estreita relação entre pobreza e 

incapacidade, e esta relação se estende para todos os 

índices de pobreza e de desenvolvimento social de uma 

região. A prevalência de incapacidades está relacionada 

a maiores índices de analfabetismo, menor índice de 

escolaridade e escolarização (entendido como acesso à 

escola), maior índice de desemprego e menores índices 

de saneamento e moradia. 

Mundialmente, as pessoas com deficiência têm seus 

direitos reconhecidos por uma legislação específica. Um 

dos direitos assegurados por essa legislação diz respeito 

à assistência integral à saúde e reabilitação, na qual se 

inclui a concessão de órteses, próteses e meios 

auxiliares de locomoção (MALs), “dado que tais 

equipamentos complementam o atendimento, 

aumentando as possibilidades de independência e 

inclusão da pessoa portadora de deficiência” [4]. 

Com a utilização de tecnologias assistivas, como órteses 

e MALs, os pacientes relatam maior autoconfiança na 

realização de atividades que antes não realizavam ou 

não se sentiam seguros para realizar [5]. Outro fator 

positivo com relação ao uso de tecnologias assistivas é 

permitir às pessoas com deficiência o retorno ao 

trabalho [6]. O impacto da presença dessas tecnologias 

no ambiente de trabalho é equivalente ao das adaptações 

do ambiente e extinção das barreiras arquitetônicas [6], 

favorecendo a inclusão social das pessoas com 

deficiência. 

As tecnologias assistivas são parte fundamental da 

reabilitação, aumentando a capacidade funcional de 

pessoas com deficiências, as chances de participação na 

sociedade e a qualidade de vida [7]. Elas são, portanto, 

instrumentos importantes de transformação da realidade 

das pessoas com deficiência, que aumentam a 

efetividade da reabilitação, contribuindo para uma 

maior inclusão social, integração nas tarefas escolares e 

retorno ao trabalho. 

Para os sistemas de saúde, as tecnologias assistivas são 

uma boa opção, porque são recursos de baixo custo e 

contribuem para a redução dos gastos totais com a 

reabilitação de pessoas com deficiências, diminuindo 

dias de permanência hospitalar e de reabilitação [8], 

assim como a demanda por outros serviços de saúde no 

futuro [7]. 

Em 2002, essas tecnologias representaram cerca de 

0,08% dos gastos do SUS com procedimentos 

ambulatoriais, totalizando aproximadamente 25 milhões 

de reais [9]. Em outros países, as tecnologias assistivas 

chegam a 2,6% do total dos recursos públicos gastos 

com a saúde anualmente [10]. Nesta estimativa pode-se 

observar que o investimento do Brasil em órteses e 

MALs é muito pequeno, e fica claro que estas 

tecnologias são subutilizadas no país. 

Um dos fatores que podem contribuir para a 

subutilização de tecnologias assistivas é a falta de 

formação profissional especializada para os 

profissionais da reabilitação, o que faz com que estes 

tendam a não valorizar o potencial destas tecnologias, 
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levando à subutilização [11]. No sentido de investigar 

essa subutilização no país, o estudo teve como objetivo 

identificar o perfil de utilização de órteses e MALs no 

Sistema Único de Saúde, além de investigar o processo 

de prescrição/indicação dessas tecnologias e a formação 

dos profissionais de reabilitação, visando esclarecer 

possíveis causas de subutilização. Para isso, o estudo foi 

estruturado nas seguintes etapas: Identificação do perfil 

de utilização de órteses e MALs nas Unidades da 

Federação; Identificação do perfil de utilização de 

órteses e MALs no estado do Rio de Janeiro; 

Identificação de fatores que atuam no processo de 

prescrição e indicação dessas tecnologias nos centros de 

dispensação de órteses e MALs do estado do Rio de 

Janeiro; Caracterização da abordagem do tema “órteses 

e MALs” nos cursos de formação de profissionais de 

reabilitação do estado do Rio de Janeiro. 

 

2. Materiais e Métodos 
Etapa 1: A primeira etapa do estudo objetivou 

identificar o perfil de fornecimento de órteses e MALs 

em âmbito nacional, utilizando para isso dados de 

produção do SIA-SUS para as Unidades da Federação. 

O Sistema de Informação Ambulatorial do Sistema 

Único de Saúde (SIA-SUS) [12] realiza o controle 

administrativo de toda a produção ambulatorial do SUS. 

A base fornece dados sobre quantidade e valor aprovado 

ou apresentado dos procedimentos ambulatoriais, nos 

quais a unidade de registro é o próprio procedimento 

realizado, e não o paciente. Os critérios para obtenção 

dos dados nesta etapa do estudo foram: tempo de 

observação (janeiro a dezembro de 2002); unidades de 

observação (25 estados brasileiros, com exceção de 

Sergipe, que não possuía dados disponíveis, e o Distrito 

Federal); variável (quantidade de procedimentos 

aprovados); procedimentos selecionados, ao todo 48 

tipos de órteses e MALs, incluindo órteses (31), meios 

auxiliares de locomoção (8), calçados (5) e palmilhas 

especiais (4). 

Do SIA-SUS, a partir da quantidade total de órteses e 

MALs aprovados, as seguintes variáveis foram obtidas:  

Número de tipos diferentes de órteses e MALs: indica a 

diversidade de tipos de órteses e MALs fornecidos em 

cada estado e no Distrito Federal. 

Número de municípios dispensadores: número de 

municípios no estado que dispensaram órteses e MALs 

no período de observação. 

Taxa de órteses por 1000 deficientes: número total de 

órteses e MALs dispensados por cada estado dividido 

pelo número total de pessoas com deficiências físicas e 

motoras no estado, obtido por meio do Censo de 2000 

do IBGE [2], sendo o resultado final multiplicado por 

1000. Não foram considerados os números de pessoas 

com deficiências visuais, auditivas, mentais e múltiplas. 

Para a taxa nacional, considerou-se a produção nacional 

de órteses e MALs e o número total de pessoas 

portadoras de deficiências físicas e motoras do país. 

A Análise de Agrupamento foi utilizada para classificar 

as Unidades da Federação brasileiras segundo a 

utilização de órteses e MALs. A Análise de 

Agrupamento é um tipo de análise multivariada que 

utiliza a proximidade geométrica como parâmetro de 

similaridade entre os objetos de estudo, agrupando os 

que tenham entre si características semelhantes [13]. 

Etapa 2: Com o objetivo de aprofundar a caracterização 

do perfil de utilização de órteses e MALs, foi utilizado o 

subsistema APACSIA-SUS. O Subsistema de 

Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 

do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS 

(APACSIA-SUS) trata do controle administrativo da 

produção ambulatorial de alta complexidade e custo 

[14]. Para a utilização dos dados disponíveis nestas 

tabelas, foi criada uma nova tabela unificada, na forma 

de um banco de dados, seguindo a metodologia proposta 

por GOMES JR e colaboradores [14]. Entre as diversas 

variáveis disponíveis nas tabelas do subsistema 

APACSIA-SUS utilizadas no estudo, as que 

participaram na análise foram: Procedimento APAC 

principal; Código da unidade prestadora de serviço; 

Data de referência da APAC; CPF do paciente 

(codificado); Código do município de residência do 

paciente; Data de nascimento do paciente (na forma 

ano/mês/dia); Gênero do paciente; Diagnóstico do 

paciente segundo o Código Internacional de Doenças; 

Idade do paciente em anos. 

Antes da análise dos dados foi necessária a realização 

de uma análise de consistência dos dados, por meio da 

qual todos os registros foram verificados. Foi realizada 

uma análise descritiva com as informações obtidas, 

utilizando para isso o software R
®

 [15]. A análise 

estatística foi realizada por meio de tabelas de 

freqüência e do cruzamento entre as variáveis de 

interesse. 

Etapa 3: Com o objetivo de descrever o processo de 

prescrição/indicação e dispensação de órteses e MALs 

no Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, conhecer 

o nível de conhecimento dos profissionais que 

trabalham na reabilitação sobre este tema, foram 

realizadas entrevistas com profissionais de reabilitação. 

A amostra de oportunidade foi utilizada neste estudo 

devido ao fato de a participação na pesquisa ter sido 

voluntária, ao tempo limitado para realização da 

pesquisa, à necessidade de agendamento com os 

entrevistados e à necessidade da presença da 

pesquisadora. 

Nesse contexto, o cenário de execução da entrevista foi 

determinado de acordo com os seguintes quesitos 

cumulativos: Unidades de referência em reabilitação; 

Unidades de dispensação de órteses e MALs; Unidades 

prestadoras de serviço conveniadas com o SUS; 

Unidades com profissionais de três especialidades 

(médicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais); 

Unidades que aceitassem participar do estudo. 

Apenas três das cinco unidades do estado do Rio de 

Janeiro alcançaram estes quesitos, sendo estas as três 

maiores unidades de dispensação de órteses e MALs do 

estado. Duas delas localizadas no município do Rio de 

Janeiro e uma delas localizada no município de Niterói. 
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A população-alvo da pesquisa era constituída de 

profissionais da reabilitação que pudessem prescrever 

ou indicar órteses e MALs nos centros selecionados, 

entre eles médicos, fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais. A população-alvo foi delimitada pelos 

chefes dos centros de reabilitação selecionados. 

A pesquisa demandou a submissão à Comissão de Ética 

em Pesquisa, no caso, o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva (CEP/NESC) da 

UFRJ. 

Foram utilizados dois formulários distintos para a 

realização das entrevistas. O Formulário 1 foi aplicado 

aos chefes dos centros de reabilitação e objetivou 

conhecer o perfil do centro de reabilitação e estimar a 

população-alvo a ser entrevistada. O Formulário 2, 

aplicado aos profissionais de saúde, foi constituído de 

duas partes, buscando na Parte I identificar e 

caracterizar a formação e experiência do profissional, e 

na Parte II conhecer o quanto este está familiarizado 

com as órteses e MALs, bem como com a indicação e 

utilização das órteses e MALs.  

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora nos 

centros de reabilitação selecionados, no próprio 

ambiente de trabalho dos profissionais. No início da 

entrevista, entrevistado e entrevistadora se 

apresentavam, o entrevistado era então informado de 

sua participação voluntária e da confidencialidade das 

informações prestadas à entrevistadora. 

Foi elaborado um formulário eletrônico no programa 

Epi Info versão 3.2.2
®
 [16] para entrada dos dados 

obtidos nas entrevistas. Neste formulário foi realizada a 

entrada de dados obtidos nas entrevistas, que 

posteriormente foram analisados, usando o módulo de 

Análise do Epi Info. 

Etapa 4: Foram realizadas entrevistas com docentes dos 

cursos de medicina, fisioterapia e terapia ocupacional, a 

fim de caracterizar a abordagem do tema “órteses e 

MALs” na formação dos profissionais da reabilitação e 

identificar possíveis falhas na formação destes 

profissionais quanto às tecnologias de interesse. 

Como na etapa anterior, o processo de amostragem dos 

profissionais de ensino se fez por meio de uma amostra 

de oportunidade. O cenário da pesquisa foi formado por 

instituições de ensino que mantinham cursos de 

Medicina, Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, e que, 

além disso, deveriam alcançar os seguintes critérios 

cumulativos: Instituições que tivessem clínica ou 

hospital próprio, conveniado com o SUS; Preferência 

por instituições que tivessem mais de um curso de 

interesse; Instituições nas quais a pesquisadora tivesse 

fácil acesso. A população-alvo na quarta etapa do 

estudo era constituída de docentes de cursos de 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Medicina, na 

especialidade de Fisiatria, que estivessem envolvidos 

com a prática clínica e possível prescrição/indicação de 

órteses e MALs dentro da instituição de ensino. 

O Formulário 3 foi composto por 19 perguntas, sendo 

seis sobre a identificação do profissional, três sobre a 

instituição, e onze questões relativas à noção sobre 

órteses e MALs e prescrição/indicação destas 

tecnologias. As informações obtidas com as entrevistas, 

seguindo o mesmo modelo da etapa anterior, foram 

computadas no formulário eletrônico do Programa Epi 

Info versão 3.2.2
®
 e analisadas no módulo Análise do 

mesmo [16]. 

 

3. Resultados 
Etapa 1: Os métodos hierárquicos de agrupamento 

utilizados apresentaram a mesma classificação quando 

as unidades da federação foram agrupadas em seis 

grupos. O estado do Amapá não aparece na análise dos 

resultados por não ter dispensado nenhuma órtese ou 

MAL no período de observação. Na Tabela 1 pode-se 

observar os valores apresentados por cada unidade da 

federação para todas as variáveis, os grupos nos quais 

foram classificadas e os números totais para o Brasil. 

 

Grupo UF Tipos  Municípios  Órteses/1000 
deficientes 

1 DF 31 1 140,18 

2 AC 33 1 28,85 

2 MA 38 2 30,76 

3 AL 39 2 8,43 

3 BA 44 5 8,53 

3 MT 49 1 11,15 

3 MG 47 1 7,28 

3 PE 42 1 4,96 

3 RJ 47 2 7,78 

4 CE 39 21 4,18 

4 PR 49 22 8,81 

4 SC 36 18 1,95 

4 SP 48 22 9,00 

5 GO 7 2 0,07 

5 PI 5 1 0,28 

5 RG 3 1 0,03 

5 RR 11 1 11,50 

5 TO 10 2 0,60 

6 AM 25 1 1,82 

6 ES 28 3 1,51 

6 MS 34 2 2,03 

6 PA 27 1 0,83 

6 PB 36 1 5,36 

6 RS 23 1 0,15 

6 RO 29 1 9,22 

 Brasil 49 116 9,99 

Tabela 1. Valores das variáveis por estado e grupos nos quais 

estes foram classificados. 

 

Etapa 2: Obteve-se um total de 16.381 registros de 

órteses e MALs no subsistema APACSIA-SUS de 

fevereiro de 2002 a dezembro de 2003, para o estado do 

Rio de Janeiro, considerando-se registro cada órtese ou 

MAL dispensado. Na Tabela 5.2, pode-se observar as 

características gerais dos usuários de órteses e MALs do 

SUS. Considerando-se o total dos registros, estes têm 

média de idade de 33,9 anos (± 26,95). Quando a 
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distribuição da variável idade é considerada para todos 

os casos, observa-se que esta é bimodal, com a presença 

de um grupo de Crianças (de 1 a 18 anos) e um grupo de 

Adultos (a partir de 19 anos). Assim, as descrições 

foram feitas em separado para os dois grupos, para que 

fosse possível caracterizar estas duas distribuições 

separadamente. O mês de referência para o cálculo da 

idade é março de 2005, sendo a idade mínima igual a 

um ano e a idade máxima alcançada igual a 104 anos. 

O número de adultos e crianças na base foi 

relativamente semelhante, com ligeiro predomínio para 

os adultos (56%). A distribuição percentual por gênero 

foi equivalente para os dois grupos. Os MALs, 

entendidos como cadeira de rodas, muletas e andadores, 

representaram 40% do total de órteses e MALs 

fornecidos pelo SUS, e se forem considerados também 

calçados e palmilhas especiais, esse percentual chega a 

63,5%. 

aproximadamente 48% dos registros têm como 

diagnóstico alguma patologia do grupo das doenças do 

sistema nervoso. Os diagnósticos desse grupo com 

predominância entre as crianças são representados pela 

paralisia cerebral infantil, cujos diagnósticos totalizaram 

3055 registros, correspondendo a 40% dos diagnósticos 

infantis e 20% do total. As crianças são ainda 

predominantes entre os diagnósticos de transtornos 

mentais (92%), malformações congênitas e anomalias 

cromossômicas (80%), e nas deformidades da coluna 

vertebral, especialmente as escolioses (83%). 

Os adultos são predominantes entre os diagnósticos de 

doenças infecciosas, representadas pelas seqüelas de 

poliomielite (93%), doenças do sistema nervoso 

envolvendo seqüelas decorrentes de AVE (Hemiplegia, 

93%, e Doenças cerebrovasculares, 97%) e TRM 

(Paraplegia e tetraplegia, 69%), nas doenças do sistema 

osteomuscular (64%) e nas amputações (95%). 

Mais de 80% das órteses e MALs dispensados no estado 

do Rio de Janeiro nos anos de 2002 e 2003 foram 

dispensadas na Unidade 1. Entre as órteses para 

membros inferiores, esta unidade dispensou 84% de 

todo o consumo do estado, e foi a única a distribuir 

todos os tipos de órteses e MALs disponíveis na tabela 

de procedimentos do SUS. 

Etapa 3: Participaram das entrevistas os três maiores 

centros dispensadores de órteses e MALs do estado do 

Rio de Janeiro, ou seja, Unidades 1, 2 e 3 da etapa 

anterior, que representaram juntas 95% da produção 

estadual de 2002 e 2003. Foram entrevistados 43 

profissionais da reabilitação, entre eles nove médicos, 

21 fisioterapeutas e 13 terapeutas ocupacionais. 

Etapa 4: A primeira instituição (pública) a participar da 

pesquisa foi escolhida por alcançar três critérios: possuir 

corpo docente de dois dos três cursos de graduação a 

serem entrevistados (Medicina e Fisioterapia), possuir 

hospital próprio e conveniado com o SUS. Essa 

instituição foi escolhida também pelo fácil acesso da 

pesquisadora a seus profissionais e instalações, o que 

simplificou a abordagem aos docentes. Os resultados da 

Etapas 3 e 4 serão comentados na Discussão. 

A segunda instituição (privada) foi escolhida 

considerando que só havia no Rio de Janeiro duas 

instituições com cursos de Terapia Ocupacional e entre 

elas apenas uma com clínica própria e conveniada com 

o SUS. Esta instituição também foi escolhida por 

apresentar dois dos cursos de interesse: Terapia 

Ocupacional e Fisioterapia. Foram entrevistados 19 

docentes de cursos de graduação, entre eles quatro de 

medicina, onze de fisioterapia e quatro de terapia 

ocupacional. 

 

4. Discussão 
Um dos principais achados deste estudo foi a 

subutilização de órteses e MALs pelos pacientes do 

Sistema Único de Saúde. Como evidência desta 

subutilização, tem-se que, das cerca de nove milhões de 

pessoas portadoras de deficiência física e motora no 

Brasil [2], apenas 0,99% recebeu alguma órtese ou 

MAL no ano de 2002, segundo dados de produção do 

SIA-SUS (Tabela 1). Comparado à população brasileira 

em geral, este percentual representa apenas 0,05% dos 

brasileiros. No entanto, a literatura aponta, como 

estimativa referente ao período de 2000, que 7,1% da 

população brasileira seriam dependentes de assistência 

pessoal ou tecnológica (incluindo órteses e MALs) [17]. 

Quanto ao cenário internacional, RUSSEL e 

colaboradores [8] apontam uma taxa de 46 órteses por 

1000 deficientes nos Estados Unidos. Comparando-se 

este número com a taxa média nacional de 9,99 órteses 

por 1000 deficientes (Tabela 1), pode-se observar que 

estas tecnologias são subutilizadas no Brasil e, em 

acréscimo, tem-se que vinte estados brasileiros ficaram 

abaixo da taxa média nacional. Destes, seis 

apresentaram taxa menor que uma órtese por 1000 

deficientes: Goiás, Piauí, Pará, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul e Tocantins (Tabela 1). Um dos 

estados (Amapá) nem mesmo entrou no estudo por não 

ter dispensado órteses motoras ou MALs no período 

observado. Porém, essas taxas devem ser consideradas 

com cautela, uma vez que as bases de dados utilizadas 

para o seu cálculo apresentam problemas de notificação. 

Com relação aos dados do IBGE, pode existir sub-

notificação do número de pessoas portadoras de 

deficiência, já que essa informação era autodeclarada no 

Censo de 2000. Alguns fatores apontados como causas 

de sub-notificação pelo Censo são: o conceito de 

deficiências adotado pelo IBGE, o provável 

ocultamento por parte dos informantes e as dificuldades 

dos pesquisadores em identificar deficiências [18]. Uma 

possível limitação dos dados do SIA-SUS está associada 

ao subregistro do número de órteses e MALs na base, 

fato que é relatado na literatura para diferentes bases de 

dados de produção do SUS [19]. Com isso têm-se que 

tanto o numerador quanto o denominador da taxa de 

órteses por 1000 deficientes têm problemas de 

notificação. Contudo, a impossibilidade de se obter 

estimativas que permitissem corrigir esses valores exige 

que as taxas sejam analisadas individualmente para cada 

estado. 
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Apenas cinco Unidades da Federação apresentaram taxa 

de órteses por 1000 deficientes maior que a taxa média 

nacional: Acre, Maranhão, Mato Grosso, Roraima e 

Distrito Federal, o qual se destaca por apresentar uma 

taxa de cerca de 140 órteses por 1000 deficientes 

(Tabela 1). O Distrito Federal apresenta o terceiro 

menor percentual de pessoas com deficiências na 

população, apenas 13,2%, e Brasília aparece como o 

município com a menor prevalência de incapacidades 

do Brasil, apenas 2,8% [18], e isto em parte ajuda a 

explicar a taxa mais elevada. No entanto, a 

impressionante taxa do Distrito Federal pode estar 

refletindo uma falsa realidade de boa cobertura, uma 

vez que, por possuir um centro de referência nacional, 

este recebe pacientes de diversas regiões do país. Com 

isto, a taxa de utilização de órteses para os residentes 

pode ser inferior. A taxa de Goiás, por exemplo, estado 

que circunda o território do Distrito Federal, é uma das 

menores taxas do país, 0,07 órteses por 1000 

deficientes. Além disso, a alta taxa de órteses por 1000 

deficientes do Distrito Federal acaba por aumentar a 

taxa nacional, mascarando um perfil de distribuição que 

é ainda pior que o imaginado. Quando a taxa é calculada 

desconsiderando-se as órteses distribuídas no Distrito 

Federal, esta é de, aproximadamente, 8,19 órteses por 

1000 deficientes. 

Pode-se observar também que os outros estados que 

apresentam altas taxas são estados com baixa condição 

sócio-econômica, como Acre e Maranhão, que juntos 

compõem o Grupo 2 da análise de agrupamento. Tal 

grupo apresentou a segunda maior taxa de utilização de 

órteses e MALs do país, com taxas de 28,85 e 30,76, 

respectivamente (Tabela 1). Além destes, têm-se Mato 

Grosso e Roraima, que também se destacam por 

apresentarem taxas maiores que a taxa média nacional. 

As taxas de utilização desses estados devem ser 

consideradas com cautela já que parece existir indícios 

de sub-notificação do número de pessoas com 

deficiência.   

Outro fator que pode estar relacionado à subutilização 

de órteses e MALs é a má distribuição destas 

tecnologias entre os municípios de cada estado, fato que 

pode ser observado pelo número de municípios 

dispensadores nas unidades da federação (Tabela 1). A 

concentração de serviços de reabilitação e dispensação 

de tecnologias assistivas nas capitais se observa em 19 

unidades da federação, que apresentam distribuição 

concentrada em um ou dois municípios (Tabela 1). Isso 

faz com que muitos municípios apresentem uma 

cobertura menor do que as capitais, problema notado 

principalmente em estados com territórios muito 

extensos, como Minas Gerais, Amazonas, Pará, Rio 

Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos 

quais seria mais difícil para as pessoas com deficiência 

se deslocarem até as capitais. 

A literatura internacional mostra que as tecnologias 

assistivas também são subutilizadas em vários países, 

porém, em dois deles, Estados Unidos e Suécia, mesmo 

consideradas subutilizadas, as tecnologias assistivas 

representam cerca de 2,5 e 2,6% dos gastos totais com a 

saúde, respectivamente [8,10]. No Brasil, em 2002, 

foram dispensadas cerca de 89 mil órteses e MALs, que 

representaram para o SUS aproximadamente 25 milhões 

de reais, cerca de 0,08% do orçamento anual para a 

saúde do país [20]. Mais uma vez, fica claro a 

subutilização de órteses e MALs no Brasil. 

No sentido de identificar alguns fatores que ajudassem a 

explicar a baixa utilização de órteses e MALs, 

realizaram-se entrevistas com profissionais das três 

maiores unidades do estado, representando juntas 95% 

da produção do estado do Rio de Janeiro. Em parte o 

estudo apresenta alguma limitação na representatividade 

dos diferentes profissionais entrevistados, uma vez que 

as taxas de amostragem variaram de 17% a 50% entre 

os grupos de profissionais da população alvo. Contudo, 

em se tratando de uma pesquisa com participação 

voluntária, essas taxas são aceitáveis. 

A pesquisa identificou os seguintes fatores como 

potenciais causas de subutilização: falta de formação 

profissional especializada, falta de conhecimento dos 

profissionais sobre as tecnologias assistivas que são 

dispensadas no SUS, difícil acesso às tecnologias no 

SUS, limitação da lista de órteses e MALs dispensados 

no SUS e preferência dos profissionais por produtos 

importados.  

Quanto à falta de formação profissional especializada, 

os resultados do estudo apontaram que 60% dos 

profissionais entrevistados têm formação em nível de 

Pós-graduação latu sensu. Porém destes, apenas um 

profissional apresentou especialização sobre órteses e 

nenhum outro profissional mencionou ter realizado 

cursos na área. Alguns autores estrangeiros apontam a 

necessidade de formação profissional especializada para 

a prescrição adequada de tecnologias assistivas [11,21]. 

STINEMAN [11], por exemplo, afirma que os médicos 

e demais profissionais de saúde não valorizam o 

potencial das tecnologias assistivas e que eles devem ter 

uma alta especialização profissional para uma 

prescrição adequada destas tecnologias. Alguns 

profissionais entrevistados também relataram a falta de 

conhecimento profissional como uma barreira à 

prescrição ideal: “É necessário qualificar os 

profissionais de saúde, já que existe falta de 

conhecimento por parte de muitos profissionais”, “Falta 

treinamento profissional e experiência”. 

Além disso, quando perguntados sobre o que 

acrescentariam à lista de órteses e MALs dispensados 

pelo SUS, 28% dos profissionais entrevistados – 48% 

dos fisioterapeutas e 15% dos terapeutas ocupacionais – 

afirmaram não ter conhecimento sobre a lista do SUS, 

não podendo portanto opinar. Os próprios profissionais 

entrevistados reconhecem: “Falta informação sobre o 

que existe e é disponibilizado pelo SUS”. Entre os 

docentes de cursos de graduação, 42% também 

responderam não ter conhecimento para opinar nesta 

questão, por desconhecerem a lista do SUS, o que 

contribui para disseminar a falta dessa informação, 

fundamental para a reabilitação adequada e global dos 
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pacientes atendidos pelos serviços públicos de saúde. 

Observando-se estas informações, pode-se concluir que 

os profissionais podem até mesmo indicar estas 

tecnologias, porém, em muitos casos, quando o paciente 

não tem condições financeiras de obtê-las, não são 

orientados a obtê-las pelo SUS, por falta de 

conhecimento do profissional. 

Os resultados das entrevistas com os profissionais da 

reabilitação também evidenciaram que a variedade das 

tecnologias dispensadas pelo SUS é limitada. Para 50% 

dos profissionais, a justificativa da não obtenção de 

órteses e MALs pelo SUS foi a falta da tecnologia 

necessária ao paciente na lista do SUS. Nesse caso, 

quando o paciente não tem condições financeiras 

favoráveis, permanece sem a órtese, já que não pode 

comprá-la, ou os profissionais, em geral terapeutas 

ocupacionais, têm que fazer adaptações, para que o 

paciente não fique sem os benefícios da tecnologia. 

A hipótese inicialmente formulada, de que as órteses e 

MALs seriam subutilizados no país, foi confirmada por 

este estudo, o qual apontou, ainda, alguns fatores para 

esta subutilização no Brasil. Além de serem 

subutilizadas, o estudo mostrou que estas tecnologias 

são mal distribuídas entre os estados brasileiros e, 

dentro de um mesmo estado, entre seus municípios, de 

forma que não há eqüidade na distribuição. O estudo 

recomenda, portanto, a necessidade de se estabelecer 

uma política nacional de reabilitação, que leve em 

consideração: a necessidade de formação especializada 

dos profissionais de reabilitação; a garantia de acesso à 

reabilitação e às tecnologias assistivas, de acordo com a 

necessidade dos pacientes; a eqüidade na distribuição de 

órteses e MALs pelo SUS e o incentivo à produção local 

de tecnologias assistivas de boa qualidade. 
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