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RESUMO 

 

A interação com computadores através de gestos há algum tempo vem sendo 

explorada pelos pesquisadores. Os gestos, no que se refere ao processo de 

compreensão, não sofre interferência de ruído ocasionado por um determinado 

ambiente e faz uso de um canal distinto do utilizado na comunicação verbal. Porém, 

as principais desvantagens se resumem na dificuldade em manipular e interpretar as 

informações referentes ao processamento e mapeamento de gestos. Além disso, as 

várias soluções existentes, voltadas para a língua de sinais, ou são de cunho 

proprietário ou de nível acadêmico. E ainda são limitadas a um pequeno e restrito 

conjunto de gestos. Os gestos presentes nestas soluções, ora são apenas estáticos 

ou ora apenas dinâmicos, o que poderá afetar diretamente no nível de dificuldade de 

uso por parte dos usuários. O aperfeiçoamento acelerado das tecnologias vem 

melhorando o acesso a dispositivos de captura e processamento de imagens, mais 

robustos. Os avanços permitiram o uso livre das mãos, sem que haja a necessidade 

de equipamentos diretamente interligados aos usuários. Com o intuito de contribuir 

no estreitamento da barreira comunicacional através do uso da tecnologia, este 

trabalho tem por principal objetivo identificar e estudar a viabilidade de uma 

tecnologia específica de reconhecimento de gestos, o Leap Motion. Que a partir do 

desenvolvimento de uma solução desenvolvida especificamente para essa 

tecnologia, seja possível propor uma abordagem que possibilite implementar, 

mapear e testar gestos. Com isso possibilitar a validação e interação com a solução 

comercial denominada ProDeaf. Isto voltado para as pessoas surdas, 

especificamente no contexto da Língua Brasileira de Sinais (Libras).  

 

Palavras-Chave: Reconhecimento de Gestos. Leap Motion. Interação Homem-

Computador. Pessoas Surdas. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The interaction with computers through gestures has been explored by researchers 

for some time. The gestures, as in regards of the process to understanding, do not 

suffer noise interference caused by a given environment, and use a different channel 

from verbal communication. However, the main disadvantages are summarized in the 

difficulty of manipulating and interpreting the information regarding processing and 

mapping of the gestures. In addition, various existing solutions are in the owner level 

or academic level, and are still limited to a small and restricted set of gestures. The 

gestures presented by these solutions, sometimes are just static or sometimes are 

just dynamic, which may directly affect the level of difficulty of use. The technology 

evolution improves the access to more robust capture devices and image 

processors. The advances allowed free use of hands, without requiring an equipment 

directly connected to users. In order to contribute to the narrowing of the 

communication barrier through the use of technology, this work has the main 

objective to identify and study the feasibility of a specific technology of gesture 

recognition, the Leap Motion. And from the development of a solution specific for that 

technology show that it could be possible to propose an approach that allows coding, 

testing and mapping gestures. With this, allow the validation and interaction with the 

commercial solution called ProDeaf. Specially to the deaf people, specifically in the 

context of Brazilian Sign Language (Libras). 

 

Keywords: Gesture Recognition. Leap Motion. Human-Computer Interaction. Deaf 

People 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos de pesquisa, as principais 

motivações e a estrutura deste trabalho. 

1.1 Introdução 

O teclado e o mouse por muitos anos ficaram em evidência como os 

principais dispositivos de interação com o computador. A evolução das tecnologias e 

as várias pesquisas a elas associadas, possibilitou o aparecimento de sensores de 

reconhecimento de gestos. Um exemplo é o contexto comercial, no qual as 

interfaces de reconhecimento de gestos se popularizaram sendo representadas, por 

exemplo, pelas telas sensíveis ao toque presentes nos celulares, ou até mesmo as 

aplicações que possibilitam o reconhecimento de voz (SILVA, 2013). 

As interfaces naturais1, a exemplo das tecnologias multi-touch2 e touch-

screen3, permitem a interação do usuário com dispositivos, principalmente celulares 

e computadores, através de reconhecimento de gestos com nível de complexidade 

facilmente adaptável e assimilável, fazendo uso de componentes da língua que por 

sua vez utilizam a língua de sinais.  

As línguas de sinais possuem gramática própria, diferindo de línguas orais. 

Portanto, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma solução para o contexto 

de língua de sinais, algumas particularidades devem ser levadas em consideração, o 

movimento realizado ao fazer um determinado sinal e as expressões faciais. Estas 

particularidades poderão influenciar no significado de um determinado gesto (SILVA, 

2013). 

Para as pessoas surdas sinalizadoras, as interfaces naturais contribuem 

direta e positivamente quando lhes proporcionam a não obrigatoriedade do uso da 

                                                             
1 Linguagem comum utilizada por desenvolvedores e designers, a qual se faz referência a uma 
interface invisível (SANT’ANNA; FERRONATO, s.d). 
2 Tecnologia que possui a capacidade de reconhecer a presença de dois ou mais pontos de contato 

com a superfície (ASSIS, 2009). 
3 Tela sensível ao toque. Tipo de tela sensível à pressão, que dispensa, aos aparelhos, a 

necessidade de um teclado físico (ASSIS, 2009). 
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Língua Portuguesa. Contribuindo assim, na ampliação da comunicação e estreitar a 

relação entre pessoas surdas e não surdas (SILVA, 2013). 

Para o desenvolvimento dessa dissertação pretende-se validar a integração 

entre duas soluções, uma já em funcionamento no mercado denominada de ProDeaf 

e a outra desenvolvida, através deste trabalho, com o uso do dispositivo Leap 

Motion por se tratar de uma tecnologia em bastante ascensão para gestos com o 

uso das mãos. Para então, possibilitar o mapeamento e reconhecimento de gestos 

no contexto da Língua Brasileira de Sinais (Libras).  

A validação irá contribuir na obtenção de respostas relacionadas a até onde 

a tecnologia do Leap Motion é capaz de contribuir no mapeamento de gestos com o 

uso exclusivo das mãos para língua de sinais; e somado a isso, como influencia no 

tratamento de limitações, variações e particularidades de como a solução 

desenvolvida com o uso do Leap Motion e o ProDeaf tratam determinadas 

informações. 

1.2 Motivação 

As tecnologias de comunicação e informação (TICs) contemporâneas vêm 

contribuindo fortemente com o desenvolvimento de ferramentas colaborativas, que 

auxiliam na inclusão digital. Sobretudo, o processo de detecção de sinais depende 

de tecnologias específicas e mesmo existindo uma variedade de dispositivos que 

podem ser usados para traduzir gestos, os quais serão abordados em seções 

posteriores, neste trabalho foi escolhido o Leap Motion.  

A aposta nesse dispositivo é não tão somente contribuir no processo de 

compreensão dos gestos de Libras, mas também validar cenários e implementar 

melhorias de cunho técnico, e com isso contribuir também na investigação da 

possibilidade do Leap Motion ser realmente o dispositivo mais adequado no contexto 

de gestos para a língua de sinais. Por fim, contribuir para que as TIC’s possam 

conceder mais integração e interação social a grupos da sociedade que ainda não 

são completamente assistidos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral, que envolve esta dissertação, é identificar como o 

dispositivo Leap Motion, que é o objeto de estudo desse trabalho de pesquisa, pode 

colaborar no que concerne o reconhecimento da língua de sinais, especificamente a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). Para tanto, será levado em consideração tanto o 

Estado da Arte de Interfaces de Reconhecimento Gestos quanto o uso do Leap 

Motion.  

Com o propósito de analisar como essas interfaces podem ser utilizadas 

para atender aos requisitos da Libras, propõe-se um estudo no qual faz-se 

necessário analisar aspectos que definem os gestos, para se saber o quão próximo 

do aceitável e do viável se está, o que concerne a abstração de reconhecimento dos 

mesmos.  

A solução prática gira em torno da possibilidade do desenvolvedor conseguir 

mapear gestos, que faz uso de uma ou das duas mãos, utilizando o Leap Motion 

para possibilitar a interpretação dos gestos. É importante frisar, que o escopo da 

solução prática desta dissertação focará na viabilidade técnica e teórica da 

integração entre o Leap Motion e o ProDeaf. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Seguindo uma forma mais detalhada e didática, os objetivos específicos e 

métodos a serem validados serão: 

I. Fazer um levantamento do Estado da Arte das tecnologias de 

reconhecimento de gestos; 

II. Utilizar a tecnologia do Leap Motion como base de comparação com outras 

estruturas disponíveis de reconhecimento; 

III. Desenvolver um módulo de geração de gestos com a notação XML: 

a. Criar uma solução baseada na notação XML (formato de arquivo para 

dados semiestruturados), a qual permitirá através do uso do dispositivo 
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de reconhecimento de gesto, Leap Motion, mapear gestos estáticos a 

partir de combinações léxicas formadas através da notação. 

IV. Integrar a solução proposta neste trabalho ao ProDeaf: 

a. Software de tradução do português para a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras); 

b. O objetivo dessa integração consiste em, verificar a possibilidade da 

solução tecnológica de interpretar um sinal mapeado por um dispositivo 

de reconhecimento de gesto, neste caso o Leap Motion. 

V. Analisar a viabilidade prática de aumentar a probabilidade de mapear gestos 

no domínio de uma aplicação específica, facilitando o aprendizado, a 

memorização e o uso. 

1.4 Organização do Trabalho 

Esta dissertação, além das informações introdutórias que formam o Capítulo 

1, é também composta pelos seguintes capítulos: 

O Capítulo 2 irá abordar sobre a língua de sinais, os seus parâmetros e um 

breve histórico sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

O Capítulo 3 apresentará o estudo teórico, prático e comparativo das 

estruturas e tecnologias de reconhecimento de gestos. Também será apresentado 

um aparato de como essas tecnologias vêm contribuindo no cenário de inclusão 

digital, especificamente para o contexto das pessoas surdas. 

O Capítulo 4 irá abordar sobre o Leap Motion e como a tecnologia funciona 

e se comporta, principalmente com relação ao reconhecimento de gestos. 

No Capítulo 5, serão apresentados alguns trabalhos relacionados à esta 

dissertação, selecionados a partir de pesquisas acadêmicas e pelas contribuições.  

No Capítulo 6, serão apresentados os principais aspectos que norteiam o 

desenvolvimento da pesquisa proposta neste trabalho, bem como os resultados 

obtidos, os problemas e as limitações encontrados durante o desenvolvimento. 
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E por fim, no Capítulo 7, serão apresentadas as considerações finais, além 

das propostas de trabalhos futuros.  
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2. LÍNGUA DE SINAIS 

Este capítulo irá apresentar os conceitos referentes a língua de sinais, além 

de discutir um pouco sobre sua origem, estrutura e aplicabilidade. Também 

apresentará uma descrição da Língua Brasileira de Sinais. 

2.1 Origem da Língua de Sinais 

Quando se fala na língua de sinais, existem muitas crenças e a mais 

recorrente é a de que ela é universal. Porém, o termo universal nesse contexto está 

relacionado ao fato da necessidade dos indivíduos de se comunicar e, no caso das 

pessoas surdas, essa necessidade é expressada na forma de sinais. 

Segundo o estudo de Hoiting e Slobin (2002), as línguas de sinais só foram 

de fato reconhecidas como línguas a partir do surgimento de uma notação que 

representasse a estrutura de seus sinais. De acordo com os estudos realizados por 

Stokoe (1960), as primeiras menções as línguas de sinais foram na década de 1960, 

com os trabalhos sobre a Língua de Sinais Americana (ASL). 

Para Quadros e Karnopp (2004), as línguas de sinais e línguas faladas 

diferenciam-se na estrutura simultânea dos elementos. As línguas orais apresentam 

uma ordem linear entre os fonemas, enquanto a língua de sinais além de também 

apresentarem linearidade, os fonemas são simultaneamente articulados. Ainda 

sobre a estrutura, tanto as línguas de sinais quanto as línguas orais são similares 

quanto às propriedades abstratas da linguagem, mas são diferentes quanto à forma 

na superfície. 

Sempre existiram pessoas com algum tipo de perda auditiva reunidas em 

comunidades por mais de duas gerações, o que influenciou e influencia diretamente 

na linguagem. A língua de sinais tem uma caracterização regionalista, ou seja, para 

cada região existem variações e quando o contexto é internacional a variação 

aumenta proporcionalmente às distâncias geográficas.  
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2.2 Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

A Libras ou Língua Brasileira de Sinais é uma língua que consiste no 

conjunto formado tanto pelo gesto quanto pelo visual, utilizada especificamente 

pelos brasileiros surdos. É importante salientar que a língua de sinais não é algo 

universalizado, é um idioma, ou seja, cada país tem a sua.  

A língua de sinais é uma linguagem de origem natural e surgiu a partir da 

interação entre as pessoas, especificamente as pessoas surdas. Toda língua natural 

tem complexidades peculiares, a Libras não é diferente, pois possui vários níveis 

linguísticos, dentre eles a sintaxe (concordância, elementos de uma frase entre 

outros) e a semântica (significado das palavras). Portanto, isso define a Libras como 

uma língua completa, pois aborda desde as expressões corporais e faciais até os 

sentidos captados pela visão (ACESSO BRASIL, s.d). 

2.3 Parâmetros da Língua de Sinais 

O conjunto formado a partir da combinação dos movimentos das mãos 

utilizando uma determinada parte do corpo é chamado de Sinal. Existem alguns 

elementos, que ao serem realizados simultaneamente são responsáveis pelo 

processo de formação dos sinais. Esses por sua vez, são denominados de 

parâmetros, sendo os mais importantes: ponto de articulação, configuração das 

mãos, movimentação, expressão facial/corporal, orientação/direção. Os parâmetros 

serão abordados nas subseções posteriores. 

2.3.1 Ponto de Articulação 

Esse parâmetro baseia-se em no local que o sinal é feito, por exemplo, 

espaço, corpo ou lugar neutro. 
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Figura 1 – Língua de Sinais: Pontos de Articulação (CAPOVILLA; RAPHAEL, 2001) 

Na realização dos sinais da Libras, praticamente todo o corpo é envolvido.  

O que significa vários pontos de articulação como: tronco (pescoço, ombro, cintura), 

cabeça (rosto, testa orelha nariz, boca, olhos, sobrancelhas, bochechas) e mão 

(dedos). 

2.3.2 Configuração das Mãos 

Refere-se à forma como as mãos estão dispostas. O sinal pode ser formado 

por uma mão predominante ou pelas duas mãos. 
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Figura 2 – Língua e Sinais: Configurações de Mãos (ACESSO BRASIL, s.d) 

Diversos autores divergem quanto a quantidade de configurações de mãos 

existentes na Libras, pois cada um propõe um conjunto distinto do outro, tanto na 

forma como na quantidade de configurações. Atualmente a Libras dispõe de 73 

configurações de mãos diferentes, como é mostrado na Figura 3. Mas, como se trata 

de uma língua natural, novas configurações podem surgir com o passar do tempo. 

Assim como novas palavras surgem a cada dia na língua oral. 

 

Figura 3 - Libras: Tabela de Configurações de Mão (ACESSO BRASIL, s.d) 
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2.3.3 Movimentação 

Refere-se ao movimento interno da mão, pulso e os movimentos 

direcionados no espaço, esses sinais podem ser estáticos ou dinâmicos. Como pode 

ser observado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 – Sinal de Libras: com e sem movimentos (ACESSO BRASIL, s.d) 

Para que o movimento seja realizado, é preciso haver um objeto e um 

espaço. Na língua de sinais as mãos do sinalizador representam o objeto, enquanto 

o espaço em que é realizado o movimento representa a área em torno do corpo do 

gesticulador. Os movimentos também podem variar bastante, pois envolvem 

velocidade, direção (das mãos, pulsos e antebraços) e frequência do movimento. 

2.3.4 Expressão Facial/Corporal 

Refere-se ao conjunto de expressões, que incluem a expressão facial e 

corporal os quais contribuem para a compreensão do sinal. Como pode ser 

observado na Figura 5. 
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Figura 5 – Sinal de Libras: Expressões Faciais e Corporais (ACESSO BRASIL, s.d) 

As expressões faciais são utilizadas para expressar emoções, similar ao uso 

nas línguas faladas e dentre as expressões utilizadas gramaticalmente estão os 

movimentos de cabeça, para expressar negação ou afirmação, direção do olhar, 

elevação ou abaixamento de cabeça, os movimentos com os lábios e o franzir de 

testa. 

2.3.5 Orientação/Direção 

Refere-se à direção da palma da mão, que pode ser para cima, para baixo, 

para frente ou na direção do corpo. Esse parâmetro é fator preponderante na 

execução do sinal. Alguns exemplos podem ser observados na Figura 6. 
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Figura 6 – Sinais de Libras: Diferentes orientações e posições (ACESSO BRASIL, s.d) 

A Língua de Sinais Brasileira possui a direcionalidade do movimento dividido 

em:  

 Unidirecional: consiste no movimento de um sinal realizado em uma direção no 

espaço; 

 Bidirecional: é o movimento realizado por uma ou ambas as mãos, em duas 

direções distintas; 

 Multidirecional: é o movimento que explora várias direções no espaço. 

2.4 Datilologia 

É o nome dado ao ato de articular uma palavra fazendo uso do alfabeto 

digital ou manual da língua de sinais. Por sua vez, a datilologia também é utilizada 

na expressão de substantivos próprios, como também palavras da língua portuguesa 

que passaram a fazer parte da Libras, por exemplo, “nunca” e “oi”. Não 

necessariamente adotá-la irá excluir o uso correto dos sinais, uma vez que a Libras, 

assim como o português possui um léxico próprio. 
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Figura 7 - Sinais de Libras: Alfabeto Manual (ACESSO BRASIL, s.d) 

Quando se utiliza a datilologia no ato tradutório por parte de um intérprete de 

sinais, faz-se necessário considerar alguns fatores. O principal é o fato da ausência 

de um termo correspondente na língua de sinais. Com isso, o uso da datilologia é 

voltado, por exemplo, para soletrar o nome das pessoas em uma apresentação, ou 

até mesmo quando não se conhece um determinado sinal. Porém, nem sempre a 

ausência da correspondência de um sinal com alfabeto justifica o uso da datilologia. 

Pode evidenciar, por exemplo, que o vocabulário de sinais do intérprete não é 

suficiente (CORREIA; LIMA; LIMA, 2010). 
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3. RECONHECIMENTO DE GESTOS 

Neste capítulo, será apresentado o embasamento do background necessário 

para o entendimento do presente trabalho. Sendo apresentado um aparato teórico e 

comparativo das estruturas, além das tecnologias de reconhecimento de gestos. 

3.1 Reconhecimento de Gestos na Literatura 

Reconhecimento de gestos se divide em duas frentes, a que gera como 

resultado os modelos 3D4 e a que analisa a mão. A frente que faz uso dos modelos 

3D proporciona a adaptação de modelos ao esqueleto. Já a frente que analisa a 

mão, de forma geral, possui como fatores de definição, o conjunto formado pelas 

mãos e pelos braços (KOCHHAR; HILDEBRAND; SMITH, 2007). 

Diversos são os conceitos utilizados em reconhecimento de gestos, sem que 

sejam formalmente definidos como posturas, gestos e seus tipos, e as etapas de 

reconhecimento dos gestos. Esses conceitos e suas definições adotadas serão 

discutidos neste capítulo, além de ser apresentado o estado da arte, também serão 

analisadas as diferentes abordagens utilizadas em cada reconhecimento.  

Quando o cenário é abordar o problema de reconhecimento e uso de gestos 

do corpo, particularmente das mãos, é importante a identificação e análise de 

algumas abordagens de processamento para reconhecimento da postura da mão, 

utilizando uma câmera e variações de técnicas para comparar imagens sendo 

utilizadas, por exemplo, para reconhecimento baseado na aparência da mão. 

3.2 Reconhecimento de Gestos da Mão 

A postura da mão é relacionada aos ângulos que são formados pelas 

articulações dos dedos, independente da posição e da orientação da palma da mão. 

Esses ângulos serão responsáveis por definir a rotação da mão (PAVLOVIC; 

SHARMA; HUANG, 1997).  

                                                             
4 Tridimensional ou três dimensões 
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Neste trabalho, adota-se essa definição principalmente para movimentos 

não forçados5. Os movimentos não forçados ocorrem de maneira dependente e a 

dimensionalidade do problema pode ser reduzida. 

Com base no movimento, os gestos são definidos da seguinte maneira 

(QUEK, 1994): 

 Estáticos – são definidos por uma única postura que deve ser mantida por certo 

tempo; 

 Dinâmicos – quando há mudança de postura ou movimento da mão e são 

subdivididos em quatro tipos: aqueles em que ocorre somente uma rotação da 

postura em torno do pulso, os que consistem somente em uma mudança de 

postura, aqueles em que há somente movimento da mão e, por fim, os que 

combinam movimento e mudança de postura. 

As posições das pontas dos dedos também são características muito 

utilizadas, principalmente pela facilidade de sua segmentação, pois não necessita de 

conhecimento prévio da postura. O uso destas características traz a vantagem de 

não depender da segmentação entre a mão e o braço do usuário.  

Segmentar os gestos tem importância direta quando o objetivo é a 

separação entre a mão e o braço do usuário. Quando o contexto é um dispositivo 

que reconhece e mapeia imagem à distância, a detecção do centro da palma da 

mão comparando aos objetos em torno resulta no ponto focal, no qual deve ser feita 

a segmentação da mão (BERNARDES JÚNIOR, 2010).  

O que determina se um elemento reconhecido é de fato uma mão, são os 

objetos que estão na borda do elemento mapeado pelo dispositivo. Os outros 

elementos que fazem parte do conjunto que formam um gesto são: orientação, 

movimento e local. Estes elementos, não obrigatoriamente precisam ter um intervalo 

de tempo definido, permitindo assim fazer uso de diferentes tipos de gestos, 

estáticos ou dinâmicos. 

                                                             
5 Aqueles feitos naturalmente, com ou sem esforço, mas sem que se use a outra mão ou qualquer 

outro apoio como auxílio. 
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Quando um gesto é implementado do zero, deverá ter como base, 

principalmente, a posição e a ordem dos pontos de toque. Assim, o desenvolvedor 

não precisa escrever código para verificar as condições em um nível muito baixo, 

que se resumem em (KHANDKAR; MAURER, 2010): 

 verificar se aquela foi a última ação de toque do usuário; 

 analisar se o gesto deve ser avaliado quando for completamente processado;  

 o conjunto de pontos gerados pelo toque representa um circuito fechado. 

Apenas um toque deve ser envolvido em um gesto, se múltiplos pontos de 

contato ativos estão disponíveis, deve ser considerado cada ponto de forma 

individual. Tanto a lógica de validação quanto o cálculo da área, de uma forma 

arbitrária, pode envolver equações matemáticas complexas e requer um teste 

adequado. 

Quanto a aplicação, o desenvolvimento de uma camada de reconhecimento 

de gestos, deve garantir a flexibilidade necessária para definir o gesto que é 

significativo para a aplicação, independentemente de sua complexidade. Outra parte 

importante para a definição de um gesto é conseguir identificar quando o mesmo é 

detectado.  

Para a identificação, alguns gestos precisam apenas da posição no que diz 

respeito ao toque, enquanto outros precisam de informações mais detalhadas, como 

o limite da forma de uma mão desenhada resultante do gesto reconhecido, a partir 

da direção do dedo, ou seja, “um arrastar” de dedo.  

O modelo de definição de um gesto é elaborado e descrito, baseado na 

combinação de elementos para uma mão predominante ou ambas as mãos. Os 

elementos abordam os seguintes cenários: postura, orientação, movimento das 

mãos no plano da imagem, local e posição em relação ao usuário. A orientação 

pode ter comandos para: mover para frente, parar, virar para a esquerda e virar para 

a direita. Quando se utiliza gestos com outros parâmetros, como posição da mão, 

objetos podem ser manipulados (BERNARDES JÚNIOR, 2010). 
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3.2.1 Modelo para Reconhecimento de Gestos 

Por definição, um gesto possui um conjunto de atributos dinâmicos e 

estruturar um modelo fazendo com que determinado gesto seja interpretável, de 

fato, é algo complexo. Uma das maneiras primárias para se analisar um gesto é 

quando esse se encontra estático, possibilitando uma melhor análise da composição 

desse gesto.   

De forma isolada no reconhecimento de gesto os problemas são tratados 

especificamente, sendo divididos em quatro partes (VIBLIS; KYRIAKOPOULOS, 

2000): a localização da mão, a trajetória que a mão toma, a análise do conjunto de 

parâmetros do gesto e a identificação do padrão do gesto. 

A API do dispositivo de reconhecimento de gestos do Leap Motion, 

disponibiliza funções que ao serem implementadas, retornam coordenadas 

referentes à estrutura da mão, a velocidade das pontas dos dedos e da palma da 

mão. Esses dados permitem que cada frame6 de movimentos capturados pelo 

dispositivo seja atualizado e registrado. 

3.2.2 Extração de Características do Gesto 

Para extrair características de um gesto, como a forma de uma mão, devem 

ser levados em consideração alguns fatores de baixo nível como: o centro da mão, a 

região que a delimita, a localização da ponta dos dedos e a direção. Em alguns 

casos, não é disponibilizado ou ofertado um grau de confiança de extração 

satisfatória, isso dependendo do dispositivo utilizado para se extrair as 

características.  

Como exemplo de outros fatores de baixo nível, pode-se considerar: as 

mãos não estarem visíveis ou alguma interferência do ambiente, por exemplo, 

condições luminosas não apropriadas. Cor e textura também fazem parte dos 

fatores de extração que, para o trabalho em questão, não terão relevância para o 

mapeamento de um gesto reconhecido. 

                                                             
6 É um conjunto de dados com informações sobre um objeto, processo ou imagem em particular 
(LEAP MOTION, 2015c). 
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Os gestos, a partir da forma da mão, são ricos principalmente em variação e 

movimento, estes podem ser representados por: padrões, transformações globais, 

localização ou extração geométrica. Os padrões representam a maneira mais 

simples de extração, por conter parte ou o todo da informação de um gesto (COSTA, 

2014).  

As transformações globais são representadas por rotação e translação. Já a 

localização, possui como aspecto o mapeamento de execução de um gesto. Por fim, 

a extração geométrica é responsável por registrar o comprimento total de um gesto, 

o total de ângulos formados e o número de vezes que o gesto sofreu variação 

(YANG; XU, 1994). 

Os principais tipos de gestos para extrair as características são: gestos 

dinâmicos e estáticos. O foco do reconhecimento de gestos dinâmicos é a 

possibilidade de classificar um gesto com o menor grau de erro possível. Alguns dos 

principais aspectos extraídos são: forma e trajetória da mão (COSTA, 2014). 

No contexto de um gesto estático, é levada em consideração principalmente 

a extração de características de uma mão predominante, com o intuito de evitar 

ambiguidades quanto às variações da posição da mão em relação ao espaço 

(BERNARDES JÚNIOR, 2010). 

3.3 Interface Homem-Computador (IHC) 

Interface Homem-Computador (IHC) também conhecido como Interação 

Humano-Computador, trata da interação entre pessoas e computadores com o 

intuito de que essa interação, entre computadores e/ou sistemas e seus usuários, 

seja de forma simples. Na informática, essa interação tem como principal objetivo a 

comunicação entre homem e máquina a partir de uma zona de contato, chamada 

interface gráfica (LUCENA; LIESENBERG, 1994). Essa, por sua vez, seria o 

hardware e/ou software, como pode ser observado na Figura 8.  
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Figura 8 – Interação Homem-Computador (OLIVEIRA, s.d) 

Um importante fator que mostra a evolução da IHC é requerer cada vez 

menos conhecimento de tecnologia por parte do usuário. Dessa forma, permite a 

disponibilização de interfaces capazes de obedecer a comandos naturais do homem, 

como gestos e voz (CARVALHO, 2003).  

A IHC vem contribuindo no âmbito industrial, no que diz respeito ao processo 

de aprendizagem do uso de dispositivos de reconhecimento de gestos tornando-os 

mais intuitivos para os usuários. 

Dispositivos, a exemplo de Kinect, Myo, Leap Motion, que serão melhor 

discutidos em seções posteriores, estão sendo fabricados e acoplados a outros 

dispositivos com câmeras robustas e análise automatizada de vídeo que auxiliam no 

aprimoramento do rastreamento de gestos. Os problemas que podem afetar o 

rastreamento de um objeto podem ser definidos por uma estimativa errônea de 

trajetória e a forma como esse será renderizado ao usuário. 

Contudo, um adequado desenvolvimento de interfaces entre homem e 

computador, tem uma complexidade influenciada diretamente por relações de 

aspectos humanos. Portanto, ao se estudar um modelo que cubra tal complexidade, 

é importante considerar fatores de cunho multidisciplinar que englobem não apenas 

fatores técnicos e tecnológicos, mas também que vão além da computação, por 

exemplo, o modelo dos usuários que irão fazer uso da interface. 
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3.4 Linguagem de Domínio Específico (DSL – Domain Specific Language) 

Linguagens de computador para fins especiais sempre existiram, mas o 

termo "linguagem específica de domínio" se tornou popular devido ao aumento no 

uso da modelagem. DSLs mais simples, particularmente aquelas usadas por uma 

única aplicação, são por vezes informalmente denominadas de “mini línguas”. 

Linguagem de Domínio Específico ou Domain Specific Language (DSL) é uma 

linguagem de programação ou especificação de uma linguagem, que oferece por 

meio de notações e abstrações apropriadas um poder expressivo, geralmente 

focado a um domínio restrito de um problema (MERNIK; HEERING; SLOANE, 2005). 

A Figura 9, a seguir, exemplifica uma DSL gráfica, gerada a partir da modelagem de 

um diagrama UML7.  

 

Figura 9 – Diagrama UML de uma DSL (DOMAIN-SPECIFIC LANGUAGE, s.d) 

O modelo de diagrama UML apresentado na Figura 9 pode ser usado para 

definir os tipos de elementos que estarão em uma DSL, bem como seus 

relacionamentos e como eles são apresentados a nível visual. 

A ideia básica de uma DSL gira em torno de ser uma linguagem de 

computador orientada para um tipo específico de problema, em vez de uma 

linguagem de propósito geral que é destinada a qualquer tipo de problema de 

software (FOWLER, 2008).   

                                                             
7 Linguagem utilizada para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de 

um software em desenvolvimento (SAUVÉ, 2003). 
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Por conseguinte, podem ser vistas tanto como linguagens de especificação 

quanto como linguagens de programação. Muitas DSLs são suportadas por um 

compilador que gera aplicações, as quais, neste caso, o compilador na literatura é 

referido como um gerador de aplicações e a DSL como uma linguagem específica 

de aplicação. 

Um pré-requisito para a concepção de uma DSL é uma análise detalhada e 

estruturada do domínio da aplicação. Quando se adota a abordagem da DSL para o 

desenvolvimento de uma solução, é necessário tomar conhecimento de suas 

vantagens, benefícios e desvantagens. Entre os benefícios e vantagens estão 

(DEURSEN; KLINT; VISSER, 2000): 

 Permitir que soluções sejam expressas em forma de linguagem e no nível de 

abstração do domínio de um determinado problema; 

 Solução concisa, possui uma extensa auto-documentação e possibilita a 

reutilização contribuindo diretamente: 

o na redução do tempo de desenvolvimento; 

o no aumento da portabilidade, confiabilidade, otimização e capacidade 

de teste. 

Já as desvantagens incluem: 

 Custos na concepção, implementação e manutenção. O que pode variar quando 

se é realizada uma análise a partir da perspectiva de manutenção do software 

desenvolvido; 

 A curva de aprendizado gera custos quanto ao tempo de desenvolvimento; 

 Disponibilidade limitada de DSLs; 

 Dificuldade de se encontrar um escopo apropriado para uma DSL; 

 Perda de eficiência de tempo quando comparado a uso de uma linguagem de 

propósito geral. 

O desenvolvimento de uma linguagem específica de domínio normalmente 

envolve as seguintes etapas (DEURSEN; KLINT; VISSER, 2000): 

 Análise – os pontos a serem considerados são: 
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o Identificar o domínio do problema; 

o Reunir todo o conhecimento relevante neste domínio; 

o Projetar uma DSL que descreva de forma concisa o domínio pelo qual a 

mesma será utilizada. 

 Implementação – para esta etapa é necessário: 

o A construção de uma biblioteca que implemente noções semânticas; 

o O desenho e implementação de um compilador que traduza DSLs; 

 Uso – nesta etapa encontra-se o item responsável pela execução: 

o Idealizar e desenvolver aplicações com DSLs e que por sua vez sejam 

devidamente compiladas. 

Quando o contexto é uma linguagem específica para o domínio de 

reconhecimento de gestos, que é o foco deste trabalho de pesquisa, pode ser 

utilizada como referência a Linguagem de Definição de Gesto ou Gesture Definition 

Language (GDL). A GDL se resume a uma poderosa linguagem definida na forma 

textual, possui uma sintaxe relativamente simples, que esconde as complexidades 

de implementação de baixo nível, sem comprometer a flexibilidade de definições de 

novos gestos que forem implementados.  

Ao ser feita a comparação entre requisitos e outras estruturas disponíveis de 

reconhecimento, é notório que não é trivial fornecer cada gesto de forma única e 

pré-definida. Existem quatro importantes características que norteiam a GDL 

(KHANDKAR; MAURER, 2010): 

 A separação de interesses; 

 Flexibilidade; 

 Extensibilidade; 

 Independência de hardware. 

O objetivo dessa linguagem é o de proporcionar uma estrutura de alto nível 

para a aplicação, permitindo aos desenvolvedores definir novos gestos com a 

abstração da camada de baixo nível sem comprometer a flexibilidade dos gestos 

implementados. O processo de desenvolvimento da GDL pode ser dividido da 

seguinte forma (KHANDKAR; MAURER, 2010): 
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 O projeto da linguagem; 

 O interpretador da linguagem; 

 Processo de implementação, que engloba do método de desenvolvimento de 

gestos até o ambiente em que as informações vão ser processadas. 

3.5 Tecnologias para Reconhecimento de Gestos 

Alinhando a ideia da presente pesquisa com interfaces de gestos, é possível 

ter uma visão de qual estado se encontra o cenário desses tipos de interfaces. 

Dando suporte a concepção de novas iniciativas, principalmente para o contexto de 

reconhecimento de sinais. 

As superfícies conhecidas como multi-touch não são consideradas válidas 

para reconhecer sinais, apesar de terem sua importância. As tecnologias voltadas 

para reconhecimento de gestos são utilizadas como insumos, para a comunicação 

entre homem e máquina. Um exemplo prático é, quando movemos nossa mão na 

tela do computador e com base em nosso movimento o cursor acompanha o sentido 

da mão.  

Com o aumento do conhecimento tecnológico, os conceitos de modelos de 

voz, reconhecimento de fala e reconhecimento de posição, vêm sendo 

gradativamente amadurecidos, além de influenciar no enriquecimento do domínio da 

interação homem-computador.  

 A maioria dos dispositivos de reconhecimento de gestos adotam duas 

técnicas (YANG; AHUJA, 2001): 

 Dispositivos rastreadores: luvas, cabos e entre outros; 

 Técnicas de visão: câmeras que conseguem analisar texturas e cor, enquanto 

mapeiam e rastreiam os gestos. 

Muitos são os desafios associados em relação à precisão e a utilização de 

um software de reconhecimento de gestos. Um exemplo disso é, o uso de imagens 

sonoras ou imagens de vídeo. Dentre alguns desafios estão: a precisão, os itens de 

fundo presente em um determinado ambiente e as características distintas de cada 

usuário. Pois, acabam se tornando complexos de serem tratados e podem ocasionar 
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problemas de viabilidade tecnológica. As subseções a seguir apresentam algumas 

tecnologias de reconhecimento de gestos. 

3.5.1 Microsoft Kinect 

Microsoft Kinect é uma ferramenta que veio ao mercado como uma inovação 

na forma de como é realizado o controle e reconhecimento de gestos. Desenvolvido 

a priori para o mercado de videogames, sendo um dos principais objetivos o 

processamento em 3D de uma informação. 

O Kinect é capaz de reconhecer até dois esqueletos e até seis pessoas em 

cena, as quais dessas seis duas podem ser mapeadas em detalhe. Especificamente, 

para o reconhecimento/mapeamento dos gestos a Microsoft desenvolveu um 

algoritmo chamado Skeleton Tracking. Esse algoritmo reconhece até vinte pontos de 

articulação para cada esqueleto, permitindo obter os valores referentes às 

coordenadas (X,Y,Z) de cada um desses pontos. Caso a pessoa esteja sentada, o 

Skeleton Tracking consegue reconhecer até dez pontos (SKELETAL TRACKING, 

s.d).  

O que vem ajudando a comunidade de desenvolvedores, é o fato de ter sido 

disponibilizado, em 2012, uma nova versão do Kinect para Windows – seu sistema 

operacional proprietário. A adaptação para a versão de computadores possibilita que 

o dispositivo seja conectado ao computador, permitindo a leitura a 40 cm do objeto 

de interesse, ou seja, mais próximo do usuário.  

A ideia geral é que os desenvolvedores de software tivessem acesso à 

programação da interface utilizando o Kinect para novas formas de interação com o 

computador. A junção do Kinect para Windows com o Software Development Kit 

(SDK), voltado para Face Tracking possibilitou o reconhecimento de comandos de 

voz e expressões faciais (FACE TRACKING KINECT, s.d). A Figura 10 apresenta os 

pontos da face reconhecidos através do Face Tracking. 
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Figura 10 – Face Tracking executado pelo Kinect (COMPUTER LABORATORY, 2015) 

3.5.2 Myo 

Myo é um dispositivo de interação de certa forma genérico, permite a 

comunicação com computadores, telefones e dentre outras tecnologias. O foco 

desse dispositivo é medir a atividade elétrica dos músculos do usuário como forma 

de controlar dispositivos através de tecnologia sem fio, como é o caso do Bluetooth 

4.0, que é utilizado para se comunicar com outros dispositivos.  

De acordo com a documentação do dispositivo, os gestos e movimentos são 

detectados de duas formas (MYO, s.d): 

 Através da atividade muscular: o dispositivo consegue mapear os movimentos do 

músculo do usuário, sendo possível rastrear e detectar alterações na posição da 

mão e dos dedos; 

 Através do sensor de movimento: o dispositivo consegue mapear os movimentos 

da mão e do braço, sendo possível rastrear e detectar movimentos para todas as 

direções. 
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Figura 11 – Exemplos de gestos/posturas detectadas pelo Myo (MYO, s.d) 

Não foi encontrado, até o final do desenvolvimento deste trabalho, para fins 

acadêmico ou comercial, iniciativas de implementação de reconhecimento para o 

uso de Línguas de Sinais a ser comparado ao contexto desta pesquisa, fazendo uso 

do Myo. É sabido do forte potencial do dispositivo, porém, faz-se necessário uma 

verificação e validação de como o mapeamento das atividades elétricas dos 

músculos podem ser utilizados na Libras. 

3.5.3 Enable Talk 

Quatro estudantes ucranianos criaram luvas que permitem pessoas fluentes 

em língua de sinais, surdas ou ouvintes, comunicarem-se com pessoas não fluentes. 

As luvas são equipadas com sensores que reconhecem a língua de sinais e traduz 

em texto para um telefone, e em seguida, converte o texto em palavras faladas 

(STEPANOV, s.d). 

As luvas, que podem ser utilizadas para chamadas de telefone ou conversas 

face-a-face, combinam sensores nos dedos com um controlador que analisa os 

movimentos das mãos no ar, compara com uma biblioteca de língua de sinais, e em 

seguida, gera o equivalente verbal do sinal através de um smartphone. 
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Figura 12 – Luva Enable Talk (STEPANOV, s.d) 

São usados sensores flexíveis, giroscópios, sensores de toque e 

acelerômetros que podem ser ajustados a qualquer língua de sinais. Há uma 

estimativa de que 360 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de perda 

auditiva, de acordo com (WHO, 2015). O objetivo das luvas é permitir que as 

estimadas 70 milhões de pessoas que usam a língua de sinais, como primeira língua 

ou língua materna, se comuniquem com pessoas que não usam a língua sinalizada 

(WORLD FEDERATION OF THE DEAF, s.d). 

3.5.4 Leap Motion 

Leap Motion é um dispositivo que funciona como um sensor que visa traduzir 

os movimentos das mãos em comandos do computador. O controlador em si é uma 

unidade de oito por três centímetros que se conecta a porta USB do computador, 

que por sua vez, possui um poder de detecção robusto, sua área de captação é 

apenas das mãos e não o corpo como um todo (LEAP MOTION, 2015d). 

Um dos diferenciais é sua capacidade de reconhecer, mapear e captar os 

movimentos dos dedos das mãos dos usuários. Outro importante diferencial é o fato 

de utilizar infravermelho e câmeras para captar movimentos simultâneos dos dedos 

com maior precisão. A Figura 13 apresenta o reconhecimento de gesto através do 

Leap Motion. 
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Figura 13 – Reconhecimento da mão (KUBOTA, 2013) 

Como ilustrado na Figura 14, a seguir, o controlador do Leap Motion possui 

um nível de detalhe rico fornecido por sua API, a qual possibilita o acesso aos dados 

de detecção através de um mapeamento direto das mãos e dos dedos. O 

controlador também é capaz de reconhecer os dedos de forma individual, bem como 

também mapear a localização das pontas dos dedos e os movimentos essenciais no 

apoio ao desenvolvimento de soluções para o reconhecimento da língua de sinais. 

 

Figura 14 – Reconhecimento dos dedos individualmente (YARDLEY, 2015) 
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4. LEAP MOTION 

O foco deste capítulo será o Leap Motion, sendo apresentado tanto sua 

estrutura de reconhecimento de gestos como suas interfaces arquiteturais.  

4.1 Um Estudo sobre o Leap Motion 

O Leap Motion é um dispositivo desenvolvido pela empresa Leap Motion Inc. 

Este começou a ser comercializado em 2013 e foi desenvolvido inicialmente para a 

vertente de jogos. É um dispositivo constituído por dois sensores e três emissores 

infravermelho que o torna capaz de reconhecer e monitorar mãos e dedos (LEAP 

MOTION, 2015d). 

No Leap Motion os gestos são reconhecidos através de uma ferramenta 

chamada Leap Visualizer, que é utilizada no processo de reconhecimento de gestos 

para visualizar os dados de rastreamento dos movimentos gerados pelo controlador. 

Ao mesmo tempo em que é feito o rastreamento das mãos, dedos e objetos em seu 

campo de visão, atualizações são realizadas a partir de um conjunto de quadros.  

Cada quadro possui uma lista de dados referentes aos objetos mapeados 

pelo dispositivo, bem como os gestos reconhecidos por ele. É importante considerar 

que o Leap Motion monitora a mão como um objeto geral, permitindo ações como 

beliscar, cruzar os dedos e mover uma mão sobre a outra. 

Quando um objeto é capturado pelos sensores infravermelhos presentes no 

dispositivo, o controlador USB do aparelho lê os dados do sensor em sua própria 

memória e realiza os ajustes necessários para a melhoria da resolução e 

renderização. Os dados são então transferidos através da USB do dispositivo para o 

computador. 

Existem evidências empíricas em sistemas de controle de movimento, de 

que há certa quantidade de latência que é tolerável pelo sistema visual e nervoso do 

ser humano, o qual o atraso dado pelo tempo de resposta ainda é imperceptível. 

Esta linha é difusa, pois muda de pessoa para pessoa, um bom limite para a latência 

é uma média de 30 milissegundos (BEDIKIAN, s.d). 



42 
 

Para tanto, foram coletados números no que diz respeito à renderização de 

objetos pelo Leap Motion ao reconhecer gestos, quando esse estava plugado à 

porta USB 2.0 e no segundo momento à porta USB 3.0. A Figura 15 e a Figura 16 

representam gráficos da comparação entre o número de registros e o tempo de 

renderização, sendo utilizado como parâmetros dois mil registros de mapeamentos 

de posições de mãos e um intervalo de tempo máximo de 3 segundos.  

 

Figura 15 – Gráfico de renderização USB 2.0 (elaborado pelo autor) 
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Figura 16 – Gráfico de renderização USB 3.0 (elaborado pelo autor) 

Através da comparação dos dois gráficos, é possível inferir que o 

comportamento dos dois cenários tiveram diferenças consideráveis de tempo 

afetando diretamente a performance, tendo um grande impacto sobre o 

funcionamento do hardware. Ou seja, com a mesma quantidade de registros, no 

segundo cenário os tempos de renderização foram reduzidos à metade levando em 

consideração aos do primeiro cenário.  

4.1.1 Reconhecimento de Gestos pelo Leap Motion 

Quando o dispositivo reconhece uma mão, permite que esta seja mapeada 

dentro de um campo de visão de 150 graus e a um alcance entre 25 e 600 mm 

acima do dispositivo. A partir desse reconhecimento, o frame é atualizado para cada 

movimento não só da mão reconhecida, mas também de objetos ou dedos. Cada 

gesto possui um Frame ID8, mas para cada tipo de gesto, é possível determinar 

quantos dedos, por exemplo, o Leap Motion pode reconhecer. 

                                                             
8 Objetos que são processados pelo Leap Motion, e que tem valores crescentes e consecutivos. O ID 

pode ser usado para evitar o processamento de um objeto mais de uma vez (LEAP MOTION, 2015c). 
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Figura 17 – Reconhecimento da palma da mão (A) e o reconhecimento dos dedos da mão (B) (LEAP MOTION, 2015c) 

A biblioteca de desenvolvimento do Leap Motion possui quatro gestos já 

implementados, são eles: 

● Circle: Movimento circular executado com um dedo. 

 

Figura 18 – Movimento Circle (LEAP MOTION, 2015c) 

 Key Tap: Se assemelha a apertar uma tecla. 

 

Figura 19 – Movimento Key Tap (LEAP MOTION, 2015c) 
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● Swipe: Movimentos em linha reta com os dedos estendidos. 

 

Figura 20 – Movimento Swipe (LEAP MOTION, 2015c) 

● Screen Tap: Se assemelha a um toque na tela. 

 

 

Figura 21 – Movimento Screen Tap (LEAP MOTION, 2015c) 

Por conta dos recentes aprimoramentos da tecnologia, como é o caso do 

Skeletal tracking9, é possível explorar a imagem reconhecida diretamente pelo 

dispositivo, gerando frames mais próximos da realidade. Com isso, é possível criar, 

portanto um espaço interativo 3D de aproximadamente 2,5 metros cúbicos, o qual é 

capaz de reconhecer os dedos com precisão de um centésimo de milímetros. A 

Figura 22 demonstra como o Skeletal tracking mapeia a mão. 

                                                             
9 Rastreamento do esqueleto para reconhecer pessoas ou parte delas e suas ações (LEAP MOTION, 

2015c). 
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Figura 22 – Mapeamento feito por Skeletal tracking (LEAP MOTION, 2015c) 

Como pode ser observado na Figura 22, quatro dos cinco dedos tem quatro 

ossos, enquanto que o polegar tem apenas três. Para facilitar a consulta, a API 

assume que o metacarpo (parte intermediária do esqueleto da mão que está 

localizado entre as falanges) tem tamanho zero entre o primeiro metacarpo e o 

trapézio (osso localizado no pulso).  

Os ossos são ordenados a partir da base do pulso para as pontas dos dedos 

(índice de 0 a 3) ou podem ser indexados pelos seus nomes anatômicos. Essa API 

fornece propriedades e métodos que permitem ao desenvolvedor determinar 

facilmente o tipo anatômico de um determinado osso, cumprimento, largura, vetor, 

validade entre outros. 

O dispositivo possui duas interfaces responsáveis pelo seu funcionamento e 

gerenciamento das informações dos objetos detectados, uma interface nativa e uma 

interface WebSocket10. A interface nativa é uma biblioteca dinâmica que poderá ser 

usada para criar aplicativos habilitados para serem executados na plataforma do 

dispositivo. Já a interface WebSocket é uma biblioteca cliente desenvolvida em 

                                                             
10 Protocolo de comunicação, que simplifica desde a complexidade em torno da comunicação web até 

o gerenciamento de conexões. 
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JavaScript11, que permite criar aplicações web que podem ser executadas na 

plataforma do Leap Motion. 

4.1.2 Arquitetura de Interface de uma aplicação nativa 

A arquitetura de uma aplicação nativa é fornecida através de uma biblioteca 

carregada dinamicamente, a biblioteca se conecta ao serviço do dispositivo em 

questão e fornece o rastreamento dos dados para o seu aplicativo. A Figura 23 

apresenta a arquitetura de uma aplicação nativa. 

 

Figura 23 – Interface Aplicação Nativa (SYSTEM ARCHITECTURE, s.d) 

O serviço do Leap Motion (Leap Service) recebe dados de um controlador, 

denominado Leap Motion Controller, através do barramento USB. Ele processa 

essas informações e envia para serem executados por aplicativos a serem 

executados pelo dispositivo. Por padrão, o serviço só envia dados de monitoramento 

para a aplicação que seja de primeiro plano. No entanto, os aplicativos podem 

solicitar que eles recebam dados em segundo plano, a configuração pode ser 

definida pelo usuário (SYSTEM ARCHITECTURE, s.d). 

  

                                                             
11 Linguagem de programação HTML 
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Uma aplicação que venha a ser executada funciona separadamente do 

serviço do Leap Motion e permite que o usuário do computador possa configurar a 

instalação. Quando uma aplicação é configurada para ser executada em primeiro 

plano, a mesma recebe dados de rastreamento de movimento a partir do serviço.  

Por sua vez, quando uma aplicação é configurada para ser executada em 

segundo plano, a mesma perde o foco do sistema operacional e o serviço para de 

enviar dados para o dispositivo, não sendo possível rastrear e mapear gestos. Essas 

aplicações podem solicitar a permissão para receberem dados mesmo quando estão 

em segundo plano. Assim, as definições de configuração são determinadas pelo 

aplicativo de primeiro plano. 

4.1.3 Arquitetura de Interface de uma aplicação web 

O serviço do dispositivo executa um servidor WebSocket no domínio 

localhost12 na porta 6437. A interface do WebSocket fornece dados de 

acompanhamento sob a forma de mensagens JSON. A biblioteca cliente JavaScript 

disponível, interpreta e carrega as mensagens, posteriormente apresenta os dados 

de controle como objetos JavaScript interpretáveis. 

 

                                                             
12 Localização ou host onde o sistema está sendo usado. 
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Figura 24 – Interface Aplicação Web (SYSTEM ARCHITECTURE, s.d) 

O serviço disponibiliza um servidor que é disparado na porta http://127.0.0.1: 

6437, possuindo um painel de controle que permite aos usuários finais ativar ou 

desativar o mesmo. O servidor envia dados de acompanhamento sob a forma de 

mensagens JSON, permitindo um aplicativo enviar mensagens de configuração em 

formato de resposta para o servidor. 

O cliente do serviço possui um arquivo JavaScript de nome “leap.js”. A 

biblioteca JavaScript deve ser usada para aplicações web, com o intuito de 

estabelecer conexão com o servidor e consumir as mensagens JSON. A API 

apresentada pela biblioteca JavaScript é semelhante a estrutura da API nativa. Esta 

interface é destinada a aplicações web, mas qualquer aplicação que venha a 

estabelecer uma conexão WebSocket pode fazer uso da interface (SYSTEM 

ARCHITECTURE, s.d). 

4.1.4 Sistema de Referência de Coordenadas 

O sistema de referências de coordenadas do Leap Motion utiliza as mãos 

como base para o plano cartesiano. Os valores reportados pelo dispositivo são 
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medidos em milímetros e a origem do ponto focal é o centro do dispositivo, como é 

apresentado na Figura 25.  

 

Figura 25 – Sistema de Coordenadas do Leap Motion (LEAP MOTION, 2015c) 

O eixo X e eixo Z formam um plano horizontal, onde o eixo X é paralelo ao 

lado mais extenso do dispositivo. Além disso, o eixo Y é vertical, e considera como 

positivos os pontos e/ou objetos que estejam acima do dispositivo enquanto no eixo 

Z, valores considerados positivos são aqueles à frente do dispositivo. Isso se dá pela 

capacidade do dispositivo em realizar o mapeamento de distância dos pontos mais 

próximos, dentro do seu campo de visão em relação ao seu ponto central, utilizando 

feixes de luz infravermelha.  

O controlador é considerado um sistema de rastreamento óptico, que dentro 

da sua área de superfície de 24cm² possui três emissores e duas câmeras de IR 

(infravermelho). O campo de visão do controlador é muito amplo com até 150° 

graus, o que dá ao usuário a oportunidade de ter suas mãos mapeadas em 3D. A 

Figura 26 apresenta a estrutura do controlador. 



51 
 

 

Figura 26 – Leap Motion Controller (LEAP MOTION, 2015d) 

Todas as posições e objetos identificados são apresentados em relação ao 

ponto central do Leap Motion Controller, o qual fica entre as duas câmeras de 

infravermelho logo acima do segundo emissor de IR. 
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5. TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo serão apresentados alguns trabalhos relacionados à esta 

dissertação, selecionados a partir de pesquisas acadêmicas feitas a partir da 

ferramenta de busca Google e por suas contribuições. 

5.1 ProDeaf 

O ProDeaf é um software de tradução de texto e voz, da língua portuguesa 

para Libras, com o principal objetivo de estreitar a comunicação entre as pessoas 

que são e que não são surdas (PRODEAF, s.d). O software será utilizado como 

prova de conceito dos resultados obtidos no presente trabalho. 

A origem do ProDeaf se deu a partir de um projeto de uma das disciplinas do 

curso de Ciência da Computação, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

No referido projeto, os alunos deveriam apresentar algumas dificuldades de 

comunicação que poderiam ocorrer. A partir das discussões surgiu a ideia de 

desenvolver uma solução para tentar mitigar os problemas levantados, no que se 

refere às pessoas surdas. 

O ProDeaf está disponível para as plataformas de acesso web e móvel. Para 

a plataforma móvel está disponível um aplicativo para smartphones, o ProDeaf 

Móvel, podendo ser instalado em smartphones com os sistemas operacionais: 

Android, iOS e Windows Phone 8. O aplicativo permite aos usuários a tradução 

automática de pequenas frases, através de texto escrito ou através do 

reconhecimento de voz. A Figura 27 apresenta a versão móvel do ProDeaf. 
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Figura 27 – Versão Móvel do ProDeaf (PRODEAF MÓVEL, s.d) 

Para a plataforma Web duas versões é disponível, a Web Libras e o ProDeaf 

Web. A Web Libras é uma ferramenta que permite a tradução de um site para libras, 

através da interação do usuário com um avatar. 

 

Figura 28 – Versão ProDeaf Web Libras (PRODEAF WEB, s.d) 

O ProDeaf Web, é uma solução mais robusta, na qual está disponível um 

tradutor e um dicionário de português-libras, que permite ao usuário criar sinais em 

libras, possibilitando a expansão do dicionário definido na ferramenta. A Figura 29 

apresenta a versão do ProDeaf Web. 
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Figura 29 – Versão do ProDeaf Web (WEBLIBRAS, s.d) 

A equipe de desenvolvimento do ProDeaf, com o intuito de colaborar no 

desenvolvimento e resultados da solução do trabalho de pesquisa em questão, 

adaptou uma versão da build13 do ProDeaf Web, para que testes de interação com o 

uso do dispositivo Leap Motion fossem melhor executados, possibilitando gerar uma 

melhor visibilidade na contribuição tanto de resultados quanto de melhorias, que 

serão melhor explicados no decorrer dos Capítulos 6 e 7 deste trabalho. 

 

Figura 30 – Adaptações build ProDeaf Web (PRODEAF, s.d) 

                                                             
13 É a compilação de uma versão de um programa. 
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A Figura 30 apresenta as adaptações da build de desenvolvimento do 

ProDeaf Web, que consistiram na:  

 adição da funcionalidade “Escolher Arquivo”: módulo em que é possível carregar 

um arquivo na extensão XML, o qual deverá conter instruções referentes a gestos 

mapeados pelo dispositivo Leap Motion; 

 adição da funcionalidade “Carregar”: responsável por processar o arquivo 

escolhido; 

 adição da funcionalidade “Traduzir Sinal”: responsável por apresentar 

visualmente, através do avatar, o gesto interpretado a partir do arquivo XML 

processado. 

Atualmente a solução do ProDeaf  possui cerca de 120 configurações de 

mãos a serem interpretadas e apresentadas através do avatar. No entanto, apenas 

quatro dessas configurações serão detalhadas neste trabalho e utilizadas na solução 

aqui proposta. As outras configurações não serão apresentadas e nem puderam ser 

utilizadas, porque o ProDeaf se trata de uma solução com direitos autorais, e por 

isso só foi obtido autorização para as quatro configurações apresentadas neste 

trabalho. 

5.2 Kinect Sign Language Translator 

O reconhecimento de gestos com a tecnologia do dispositivo Kinect 

possibilita o desenvolvimento de soluções capazes de realizar interações tanto de 

pessoas surdas, bem como entre elas e as pessoas que não são surdas. A partir 

disso, pesquisadores da China desenvolveram um protótipo denominado Kinect Sign 

Language Translator.   
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Figura 31 – Protótipo Kinect Sign Language Translator (MICROSOFT RESEARCH, s.d) 

Por enquanto, está limitado ao dicionário Chinês, seu funcionamento 

consiste em exibir o sinal reconhecido e processar uma tradução escrita e falada da 

língua de sinais em tempo real, e também reconhecer a voz e a transformar em 

linguagem gestual compreensível. A Figura 31 acima apresenta a interação do 

usuário com o sistema, que utiliza um avatar para reproduzir e traduzir os gestos. 

Este projeto foi um resultado da colaboração da Microsoft Research, entre a 

Academia Chinesa de Ciências (Beijing Union University) e a Microsoft Research 

Asia. 

5.3 Leap-Libras 

No âmbito acadêmico e comercial foi encontrada uma iniciativa de 

implementação de reconhecimento de gestos para o uso da língua de sinais, que 

utiliza o Leap Motion. Em 2013, um grupo de estudantes da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, desenvolveu um Jogo de Libras intitulado Leap-Libras, 

sendo apresentado como trabalho final da disciplina de Multimídia e Hipermídia.  

Um dos objetivos da disciplina era apresentar as tecnologias básicas 

necessárias ao desenvolvimento de sistemas de multimídia, hipermídia e realidade 

virtual. Contudo, a motivação para se originar a ideia foi contribuir na comunicação 

de uma parcela reduzida da população através da Libras, bem como a importância 

da inclusão digital das pessoas surdas. A partir dessa motivação surgiu o Leap-

Libras, o qual é apresentado na Figura 32. 
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Figura 32 – Demonstração do Jogo Leap-Libras (JOGO LEAP-LIBRAS, s.d) 

O Leap-Libras consiste em um jogo com basicamente três níveis de 

interação com o usuário. No nível um, o mais básico do jogo, o usuário repete o 

gesto que ele aprendeu através de um vídeo. A cada acerto, o usuário ganha um 

ponto e ao ser acumulado14 um número suficiente de pontos será redirecionado para 

o próximo nível do jogo. No nível dois, considerado intermediário, segue a mesma 

lógica do nível um, porém com gestos mais complexos. O terceiro e último nível, o 

mais avançado, força o usuário a repetir os gestos aprendidos nos dois níveis 

anteriores, porém sem nenhum tipo de auxílio (JOGO LEAP-LIBRAS, s.d). 

Pelo que foi visto no estudo desse jogo, a manipulação do reconhecimento 

de gestos é realizada através do armazenamento de imagens em uma base de 

dados. A responsabilidade do Leap Motion seria apenas identificar os objetos das 

mãos, no caso os dedos, e outra camada faria a lógica de comparação entre o gesto 

executado pelo usuário e os gestos que estão armazenados na base de dados. 

Portanto, as habilidades que o dispositivo possui não são exploradas a ponto de 

terem sido tratados problemas de usabilidade e processamento no que se refere ao 

mapeamento e rastreamento de gestos. 

                                                             
14 A fonte de referência do jogo não informa a quantidade exata de pontos que precisam ser 

acumulados (JOGO LEAP-LIBRAS, s.d). 
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5.4 Proposta de criação de acessório com o uso do Leap Motion 

Para fins comerciais foi encontrado um dispositivo idealizado e 

implementado por duas designers, o qual permite interpretar movimentos das duas 

mãos e traduzi-los para texto. O funcionamento do dispositivo inicia a partir do Leap 

Motion, que mapeará os gestos da mão e posteriormente outro dispositivo, 

funcionará como um colar, irá traduzir os gestos mapeados em texto que será 

apresentado em uma tela.  

Seu funcionamento acaba se assemelhando a um especialista em língua 

estrangeira, fazendo interpretação simultânea para uma pessoa surda. A Figura 33 

apresenta o funcionamento deste dispositivo (RAZZANTE, s.d). 

 

Figura 33 – Representação da proposta inicial (RAZZANTE, s.d) 

Para aquelas pessoas que não sabem interpretar a língua de sinais, o 

dispositivo pode ser um grande facilitador de interação, diminuindo as barreiras da 

comunicação principalmente para aquelas pessoas que são surdas. 

5.5 MotionSavvy 

O MotionSavvy, é um sistema composto por um tablet, uma capa 

personalizada e um dispositivo Leap Motion, como apresentado na Figura 34. Ele é 

capaz de reconhecer até 100 palavras da Língua de Sinais Americana (ASL) com 

algumas limitações, por exemplo, as palavras são diretamente influenciadas pela 
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forma como determinado gesto é executado. Podendo ocasionar em resposta 

negativa ao reconhecimento do gesto. 

 

 

Figura 34 – MotionSavvy: Representação do hardware e software (MOTIONSAVVY UNI, s.d) 

O hardware do MotionSavvy, é composto por:  

 um tablet: possui instalado o sistema operacional Dell Venus 8 Pro, mas existem 

planos de compatibilidade para Android e iOS; 

 um dispositivo Leap Motion: que é responsável por detectar as mãos, os dedos e 

mapear todos movimentos; 

 uma capa: que irá envolver tanto o tablet quanto o Leap Motion, possibilitando ao 

usuário a facilidade quanto à mobilidade do dispositivo. 

O software possui as seguintes funcionalidades: 

 Sign to Speech: responsável pela funcionalidade de traduzir de gestos para voz. 

Quando o usuário clica no botão SIGN, existe um banco de dados de sinais já 

cadastrados que interpreta o gesto capturado e o traduz em voz no idioma inglês; 
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 Speech to Text: responsável pela funcionalidade de interpretação de voz para 

texto. Quando o usuário clica no botão LISTEN, a função de captura de voz é 

iniciada e a cada palavra ou frase dita é traduzida em texto no idioma inglês; 

 Visualizer: que é a demonstração na tela do dispositivo das mãos e gestos 

capturados. 

Uma curiosidade sobre o desenvolvimento do MotionSavvy, é o fato da 

equipe que o desenvolveu ter acesso a recursos até então não disponíveis  para 

desenvolvedores regulares do Leap Motion, por exemplo, a API para 

desenvolvimento Mobile (MOTIONSAVVY UNI, s.d).  

A solução não conseguiu deixar claro os gestos da língua de sinais que 

suporta processar, rastrear e mapear, e nem quais desses gestos estão limitados, 

uma vez que os gestos da língua de sinais não são formados exclusivamente com o 

uso das mãos. 

5.6 Pesquisa em artigos acadêmicos 

Foi realizada uma pesquisa, em artigos acadêmicos, com foco nos estudos 

baseados em reconhecimento de língua de sinais, sendo encontradas algumas 

abordagens de como os gestos são reconhecidos. 

Em um estudo realizado por Marcotti et al. (2007), foi desenvolvido um 

banco de dados contendo 21 imagens de diferentes sinais de Libras. Cada imagem 

foi analisada por um software chamado Weka, sendo extraídas informações 

referentes a posição relativa da mão no plano da imagem, a área relativa do objeto e 

o momento de inércia em torno dos eixos horizontal e vertical.  

Para a pesquisa de Wang et al. (2005), foram utilizadas duas câmeras em 

diferentes ângulos, para então ser reconstruída uma visão frontal do usuário. O 

dicionário de gestos foi composto por 100 sinais da língua de sinais chinesa.  Foram 

utilizadas luvas coloridas para facilitar a segmentação da mão e dos dedos, 

ocasionando um alcance de 94% na taxa de reconhecimento de gestos. 

Alguns experimentos foram desenvolvidos utilizando a classificação dos 

sinais da mão, tomando por base as informações espaciais e temporais. A partir 
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disso, foram extraídas e computadas sequências de vídeo. Em um banco de dados 

foram registradas 30 letras do alfabeto chinês, juntamente com uma imagem 

representando cada letra, totalizando 30 imagens. No algoritmo, foram utilizados 

taxas de histograma de cor15 e descritores de Fourier16 atingindo um resultado de 

95,55% de reconhecimento (QUAN, 2010). 

O contexto do trabalho de Starner, Weaver e Pentland (1998), foi o 

reconhecimento de gestos da American Sign Language (ASL). Para a obtenção dos 

resultados foram utilizadas duas câmeras, as quais uma ficava posicionada na frente 

do usuário e a outra ficava fixa no usuário, a qual a última ficou apontada para baixo 

e focada nas mãos.  

No trabalho de Starner, Weaver e Pentland (1998), o dicionário de gestos foi 

alimentado com 40 palavras, que através de combinações formavam frases. Os 

recursos utilizados na elaboração do algoritmo foram: a posição da mão na imagem 

e o tamanho da área correspondente à mão na imagem. O algoritmo obteve um 

resultado de 92% de taxa de reconhecimento para a câmera frontal e de 97% para a 

câmera fixa. 

Outra pesquisa baseada na American Sign Language (ASL) foi a de Li et al. 

(2011). Na pesquisa foi utilizado o sensor Kinect para mapear os gestos e obter 

como resultado as articulações mapeadas. Não foram relatadas taxas de acerto, 

porém a solução possui a capacidade de reconhecer uma lista de 11 frases 

combinadas aos gestos mapeados. 

Keskin et al. (2001), também propuseram uma abordagem que também faz 

uso da American Sign Language (ASL). A abordagem realiza o reconhecimento dos 

10 dedos mapeados por vídeos com o uso do sensor Kinect. Contribuindo 

diretamente para obtenção de 99,9% de precisão no reconhecimento de um gesto.  

Para o trabalho, foi utilizado um banco de dados com o intuito de treinar a 

memorização de um sinal e testá-lo. Os dados dessa base foram aplicados em um 

                                                             
15 Analisa se determinada cor foi parcial ou completamente cortada 
16 São obtidos a partir da transformação de uma função que determina a localização da borda de uma 

figura devidamente particionada, mapeando a partir disso os pontos da borda considerando as 
coordenadas (X,Y). 



62 
 

ambiente real fazendo uso de imagens do Kinect. A solução proposta tem como 

principal objetivo mapear a mão e segmentando-a em 21 partes (KESKIN et al., 

2011). 

Um jogo chamado CopyCat voltado para crianças surdas, foi proposto por 

Zafrulla et al. (2011). Fazendo uso do Kinect como dispositivo experimental, 

utilizando como ponto focal para o rastreio dos gestos a posição das articulações do 

corpo fornecida pelo Kinect. As taxas de sucesso na verificação de sentenças foram 

de 51,5% para usuários sentados e 76,12% para usuários em pé. 

Pesquisas voltadas para um sistema de reconhecimento de gestos eficiente 

exigem um amplo estudo científico de técnicas, como por exemplo, o mapeamento e 

reconhecimento de todas as palavras de uma determinada língua. 

As soluções estudadas focaram em implementar tais recursos, base de dados 

para registrar os gestos reconhecidos e uso de um conjunto de dispositivos 

reconhecendo um mesmo gesto de diversos ângulos, porém as habilidades das 

tecnologias foram pouco exploradas. A solução desenvolvida neste trabalho de 

pesquisa, explorou especificamente algumas habilidades do Leap Motion, como o 

reconhecimento com precisão da estrutura da mão e de seus objetos, ou seja, 

dedos. A partir disso, foram realizadas melhorias no algoritmo de reconhecimento de 

gestos e validações de integração que serão melhor discutidas nos capítulos 

subsequentes. 

  



63 
 

6. SOLUÇÃO PROPOSTA E PROBLEMAS DE PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados os principais aspectos que norteiam o 

desenvolvimento desta pesquisa, além dos resultados obtidos, os problemas e as 

limitações encontradas durante o desenvolvimento. 

6.1 Solução Proposta 

O Leap Motion é um dispositivo que se limita a mapear gestos apenas com o 

uso das mãos, o que possibilitou o desenvolvimento de uma solução com o intuito 

de contribuir para o contexto da língua de sinais. A partir dessa solução, obter 

respostas de como essa tecnologia pode contribuir tanto para ampliar o 

desenvolvimento de novos gestos quanto em melhorias e aprimoramentos.  

A validação desta pesquisa, utiliza como base o ProDeaf. A escolha do 

ProDeaf se deu por ser uma solução já madura no mercado, principalmente por sua 

contribuição para a língua de sinais, e pelo suporte e flexibilidade que a solução 

permite para que outras tecnologias possam vir a interagir.  

O principal resultado a ser obtido é a integração de um XML (eXtensible 

Markup Language) com o ProDeaf. Portanto para a validação, o ProDeaf irá 

processar o XML que conterá os gestos mapeados pelo Leap Motion. E apresentará 

de forma gráfica, através do avatar provido pelo ProDeaf.  

 

Figura 35 – Imagem do Avatar do ProDeaf interpretando gestos (PRODEAF, s.d) 

O sistema de transcrição utilizado pelo ProDeaf para processar o XML, é 

resultado do trabalho de Soares (2014), o sistema dá suporte a interpretações de 
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sinais ou combinações entre os mesmos. Para esta pesquisa será investigado como 

o Leap Motion trata a notação de um sinal, considerando apenas a forma da mão, ou 

seja, os parâmetros de configurações, localização e orientação. A Figura 36 

apresenta o esqueleto do XML utilizado no ProDeaf. 

 

Figura 36 – Modelo de notação XML da aplicação ProDeaf (SOARES, 2014) 

Na notação do XML que será gerado pelo Leap Motion possui uma tag 

principal denominada SignSegments, essa tag tem por responsabilidade agrupar os 

segmentos que formam um sinal. No SignSegments, tem o atributo target que 

mapeia qual o órgão que irá realizar os movimentos de um determinado sinal, 

representado através do avatar, por exemplo, face, pescoço ou torso, como pode ser 

observado na Figura 36.  

Portanto, o XML que o Leap Motion irá gerar e que será processado pelo 

ProDeaf, não há nenhum movimento de pescoço (<SignSegments target="neck">), 

face (<SignSegments target="face">) e torso (<SignSegments target="torso">), mas 

os SignSegments estarão presentes no XML, mesmo que os movimentos não sejam 

mapeados pelo Leap Motion. 

Apenas os movimentos das mãos que são representados pelas tags 

(<SignSegments target="right">) e (<SignSegments target="left">), mão direita e 

esquerda respectivamente, conterão dados no XML gerado pelo Leap Motion.   
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Pode ser visualizado através da Figura 36, que dentro da tag SignSegments 

existe outra tag que contém informações específicas referentes ao órgão que será 

processado. Para o contexto da solução proposta para este trabalho, essa tag será 

<H>. A tag <H> conterá as informações das mãos que foram mapeadas. Os 

atributos que farão parte da tag <H> serão:  

 handShape: identificador da configuração da mão. Cada configuração da mão 

tem um identificador único; 

 handPosition: responsável por especificar a localização da mão em um espaço 

3D; 

 handRotation: responsável por especificar a orientação da mão em um espaço 

3D; 

 elbowPosition: responsável por especificar a posição do cotovelo; 

 startTime: responsável por especificar qual o tempo inicial que o gesto começará 

a ser processado; 

 duration: responsável por especificar qual o tempo de duração do 

processamento do gesto; 

 interpolation: responsável por especificar, caso exista, qual a transição do final 

de um gesto para o início de outro.  

6.2 Desenvolvimento do Trabalho 

A solução proposta para gerar a notação XML, apresentada na subseção 

anterior, foi desenvolvida utilizando a linguagem C#17 e o mapeamento de cada 

movimento foi realizado através do Leap Motion. Para tanto, foi realizado um estudo 

conceitual, apresentado no Capítulo 3, de como a API do dispositivo manipula os 

segmentos que compõem a mão e o comportamento destes em um espaço 3D.  

Através da solução proposta neste trabalho, ao posicionar a mão sobre o 

dispositivo, o controlador ficará responsável por mapear as coordenadas e pontos 

necessários a serem transformados em valores válidos e interpretáveis pelo 

                                                             
17 Linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela Microsoft como parte da 

plataforma .Net 
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ProDeaf, que irão compor o XML gerado pela solução. A Figura 37 apresenta um 

exemplo de mapeamento das coordenadas da mão direita. 

 

Figura 37 – Console da solução do Leap Motion (elaborado pelo autor) 

Para o mapeamento das coordenadas, foram considerados os seguintes 

atributos: 

 palmPosition: recebe o valor da posição central da palma da mão, em milímetros 

a partir da origem (LEAP MOTION, 2015a); 

 palmRotation: recebe o valor da direção e posição da mão. Possibilitando o 

cálculo dos valores das coordenadas e o ângulo em relação ao plano horizontal 

(LEAP MOTION, 2015a); 

 elbowPosition: recebe o valor da posição do cotovelo. Se o controlador não 

conseguir mapear, é feita uma estimativa pelo próprio controlador baseado nas 

proporções da anatomia humana (LEAP MOTION, 2015b). 

Os atributos palmPosition e elbowPosition, possuem os valores de X, Y e Z 

que representam as coordenadas. O atributo palmRotation possui além dos valores 

das coordenadas, o ângulo de rotação da mão (W). Para obter o ângulo de rotação, 

foi necessário fazer uma transformação linear com o intuito de diminuir a obstrução, 

que será melhor explicada nos parágrafos posteriores, existente entre os sistemas 

de coordenadas do Leap Motion e do ProDeaf.  
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Para a implementação da transformação linear, foi necessário o uso da 

classe Vector3D, esta classe é responsável por retornar as coordenadas referentes 

ao deslocamento de um objeto no espaço 3D. A classe Vector3D pertence ao .NET 

Framework, que é uma biblioteca de classes e interfaces de acesso nativo a 

soluções desenvolvidas para o Sistema Operacional Windows. 

O método utilizado da classe, Vector3D, foi o construtor Vector3d (x, y, z), 

que tem como responsabilidade inicializar uma nova instância de uma estrutura 

Vector3D. Esse método foi invocado na implementação de outra classe denominada 

Quaternion18 que é uma estrutura presente na UnityEngine19. 

A classe Quaternion permite gerar uma proximidade no resultado do ângulo 

de rotação dos objetos, com o objetivo de evitar que o avatar do ProDeaf fique com 

as coordenadas distorcidas. O que poderia ocorrer durante o processamento das 

informações geradas como output do mapeamento realizado pelo Leap Motion. As 

variáveis que foram manipuladas com o uso do Quarternion foram: 

 W: representa a coordenada w da rotação do ângulo a partir da transformação 

aplicada com a classe Quaternion; 

 X: representa a coordenada x da rotação do ângulo a partir da transformação 

aplicada com a classe Quaternion; 

 Y: representa a coordenada y da rotação do ângulo a partir da transformação 

aplicada com a classe Quaternion; 

 Z: representa a coordenada z da rotação do ângulo a partir da transformação 

aplicada com a classe Quaternion; 

As funções mais importantes da classe Quaternion utilizadas em 99% do 

tempo são: Quaternion.LookRotation, Quaternion.Angle, Quaternion.Euler, 

Quaternion.Slerp, Quaternion.FromToRotation, e Quaternion.identity (UNITY, s.d).  

A função explorada e implementada neste trabalho foi a 

Quaternion.FromToRotation, a função tem como responsabilidade retornar o ângulo 
                                                             
18 Usado para representar as rotações e baseado em números complexos. Os valores das 

coordenadas (x, y, z, w) não são modificados, e com esses valores é possível gerar novas rotações 
(UNITY DOCUMENTATION, 2015). 
19 Plataforma para criação de objetos com interação 2D e 3D (UNITY DOCUMENTATION, 2015). 
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de rotação, a partir do valor da direção de um objeto. No contexto deste trabalho, foi 

a direção das mãos identificada pelo Leap Motion. A Figura 38 apresenta o método 

implementado a partir do uso da classe Quaternion. 

 

Figura 38 – Método QuaternionRotation da solução do Leap Motion (elaborado pelo autor) 

O método QuarternionRotation recebe como parâmetro a variável degree, a 

qual representa o valor da direção da mão mapeada pelo dispositivo, através da 

classe da API do Leap Motion denominada de HandList. A classe HandList tem a 

responsabilidade de retornar uma lista de objetos de uma mão, os quais podem ser: 

a posição, a direção e os dedos. No caso da variável degree, o valor recebido foi do 

atributo correspondente a direção da mão.  

A linha 405, na Figura 38, apresenta o construtor da classe Quarternion que 

é invocado juntamente com os valores passados como parâmetro referente às 

coordenadas X, Y, Z e W, os quais são respectivamente 1,0,0,0. Esses valores 

foram escolhidos para representar a referência do centro de um objeto.  

Posteriormente, na linha 408, é invocada a função FromToRotation que 

recebe como parâmetros as coordenadas da posição e do valor da direção da mão. 

Para as coordenadas da posição da mão foram consideradas valores fixos 

disponibilizados pelo ProDeaf, sendo x: -0,040; y: 0490; z: 0,105. Por fim, na linha 

409, a variável quan, que instancia a classe Quaternion na linha 405, receberá o 

resultado dos valores referentes a X, Y, Z e W obtidos através da função 

FromToRotation. 

O resultado da transformação linear é atribuído ao atributo palmRotation, 

mas antes que o valor seja registrado no XML deverá ser formatado. Essa 

formatação se faz necessária devido ao fato do ProDeaf só conseguir processar 

coordenadas com no máximo quatro casas decimais, por exemplo, 0.0000.  
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O número de casas decimais é limitado no ProDeaf, porque evita que os 

sistemas de coordenadas das duas soluções não consigam manter uma 

similaridade, neste caso o ProDeaf e a solução proposta por esse trabalho de 

pesquisa.  

 

Figura 39 – Formatação do valor do atributo palmRotation (elaborado pelo autor) 

Como pode ser visualizado na Figura 39, a formatação foi implementada 

com o uso das funções string.Format e replace. A função string.Format recebe dois 

parâmetros, o primeiro parâmetro é uma string que representa o número de casas 

decimais especificado. O string.Format tem a responsabilidade de formatar um valor, 

esse valor é o segundo parâmetro da função.  

A função replace, é invocada logo após a formatação e tem a 

responsabilidade de substituir um valor por outro. No caso, a formatação foi a 

substituição do ponto por vírgula. Da linha 260 a 263 (Figura 39), pode-se perceber 

que a formatação foi realizada para cada coordenada.  

Na linha 260 (Figura 39) o valor da variável q.X, que representa a 

coordenada X, é multiplicado por cem, pois os valores que o dispositivo Leap Motion 

mapeia para a coordenada X possui um número de casas decimais muito alto, o que 

sem a conversão iria ocasionar obstrução no sistema de coordenadas do ProDeaf.  

 A linha 261, na Figura 39, apresenta a variável q.Y que é multiplicada por 

cem e dividida por dois, o motivo da multiplicação segue a mesma lógica da variável 

q.X. Já a divisão por dois, é por conta da posição do cotovelo do avatar, pois sem 

essa conversão provavelmente a posição do cotovelo ficaria desproporcional ao 

centro do próprio avatar.  

A linha 262 (Figura 39) apresenta a variável q.Z, a qual segue a mesma ideia 

da variável q.Y, apresentada no parágrafo anterior. Já a linha 263 apresenta a 

formatação da variável q.W, que representa o ângulo de rotação da mão. Para essa 

coordenada não foi preciso realizar a divisão por cem, pois o valor atribuído a 
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variável q.W é proveniente da transformação linear realizada na função 

FromToRotation, função pertencente a classe Quaternion apresentada na Figura 38.  

Porém, é percebido, na linha 263 da Figura 39, que do valor da variável q.W 

é subtraído um valor correspondente a 0.333. A justificativa dessa subtração, se dá 

por um conjunto de validações realizadas entre a interação com o uso do Leap 

Motion e o ProDeaf. Os resultados das validações mostraram que a subtração da 

variável q.W por 0.333 foi ideal para um ângulo de rotação da mão. Esses resultados 

serão apresentados nos parágrafos posteriores.  

A Figura 40, a seguir, apresenta o resultado do XML gerado pelo Leap 

Motion com os valores que os atributos palmPosition, palmRotation e elbowPosition, 

receberam. É possível verificar que o XML gerado através do Leap Motion, com o 

mapeamento do esqueleto, é idêntico ao proposto pelo ProDreaf apresentado na 

Figura 36.  

 

Figura 40 – Modelo da notação do XML proposto gerado pela solução com o Leap Motion (SOARES, 2014 com adaptação 

do autor) 

Quanto ao atributo handShape, no que se refere a atribuição do seu valor, 

foi necessário implementar a identificação da quantidade de dedos, além da 

identificação de qual mão os dedos pertenciam. A Figura 41 apresenta a 

implementação da rotina de identificação da mão. 
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Figura 41 – Implementação da Identificação da Mão (elaborado pelo autor) 

Como pode ser observado através da Figura 41, a identificação da mão é 

realizada através do atributo hands[0]. Esse atributo é um vetor, no qual o índice 0 

representa a primeira mão que o dispositivo Leap Motion consegue mapear. Na linha 

164 é verificado se a mão que está sendo mapeada pelo Leap Motion é a mão 

esquerda, através da propriedade isLeft. E na linha 168 é verificado se a mão que 

está sendo mapeada é a direita, através da propriedade isRight. As propriedades 

isLeft e isRight retornam valores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso. Para a 

verificação da quantidade de dedos foi implementado um método que é apresentado 

na Figura 42. 

 

Figura 42 – Identificação da quantidade de dedos pelo Leap Motion (elaborado pelo autor) 

Como pode ser observado na Figura 42, para a implementação da rotina que 

verifica a quantidade de dedos foi necessário a criação de uma variável, count, do 

tipo inteiro, a qual é inicialmente atribuído o valor 0, como é apresentado na linha 71. 

A variável count conterá o valor referente a quantidade de dedos identificados 

através do Leap Motion. A partir da linha 72 é iniciada a estrutura de repetição for, 

na qual serão percorridos todos os dedos que o dispositivo consegue mapear.  

Como pode ser observado nas linhas 74 e 75, na Figura 42, é realizada uma 

verificação dentro do for, com o intuito de determinar se o objeto que o dispositivo 
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mapeou é de fato um dedo. As propriedades utilizadas na verificação são isFinger e 

isExtended, respectivamente, uma é responsável por verificar se o objeto mapeado 

é de fato um dedo e a outra é responsável por identificar se o dedo mapeado está 

estendido.  

A propriedade isExtended é importante neste contexto, pois garante que 

qualquer outro objeto diferente do dedo, a ser identificado, não seja considerado. 

Caso o retorno da verificação das duas propriedades, isFinger e isExtended, seja 

verdadeiro, o valor da variável count, definida na linha 71 (Figura 42), é 

incrementado, como é apresentado na linha 77 da Figura 42. 

Com isso, para o atributo handShape foi considerado o mapeamento de 

quatro gestos estáticos para a validação da interação entre a solução proposta 

nesse trabalho de pesquisa com o uso do Leap Motion e o ProDeaf. O mapeamento 

gerou resultados que mostraram a viabilidade da interação entre as duas soluções. 

Os gestos mapeados e os resultados dos mapeamentos serão explicados nos 

próximos parágrafos. 

Para o mapeamento do primeiro gesto, caso o Leap Motion identificasse os 

cinco dedos da mão, seria atribuído o valor c56 ao atributo handShape. De acordo 

com a lista de códigos de configurações de mãos do ProDeaf, o valor c56 significa 

“mão aberta”, como pode ser visto na Figura 43. 
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Figura 43 – Código C56 do handShape (mapeado pelo ProDeaf) (PRODEAF, s.d) 

No segundo gesto, caso o Leap Motion conseguisse identificar o dedo 

indicador da mão o valor atribuído ao handShape seria o c16, que para a lista de 

códigos de configurações de mãos, do ProDeaf, significa “dedo indicador estendido 

e os outros dedos fechados”, como pode ser visto na Figura 44. 

 

Figura 44 – Código C16 do handShape mapeado pelo Leap Motion (elaborado pelo autor) 

No terceiro gesto, caso o dispositivo do Leap Motion conseguisse identificar 

quatro dedos da mão fechados e apenas o polegar estendido o valor atribuído ao 
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handShape seria o c2, que para a lista de códigos de configurações de mãos, do 

ProDeaf, significa a “letra A” do alfabeto da Libras, como pode ser visto na Figura 

45. 

 

Figura 45 – Código C2 do handShape mapeado pelo Leap Motion (elaborado pelo autor) 

Para o quarto e último gesto, caso o dispositivo do Leap Motion conseguisse 

identificar quatro dedos da mão estendidos e um fechado, o valor atribuído ao 

handShape seria o c53. Que para a lista de códigos de configurações de mãos, do 

ProDeaf, significa a “letra B” do alfabeto da Libras. Como pode ser visto na Figura 

46. 
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Figura 46 – Código C53 do handShape mapeado pelo Leap Motion (elaborado pelo autor) 

Para os atributos palmPosition, elbowPosition, startTime, duration e 

interpolation, no XML gerado pela solução proposta, foram atribuídos valores fixos. 

Tanto para o gesto com o handShape c56 quanto para o gesto com o handShape 

c16, os valores fixos foram palmPosition (0.040, 0.490, 0.105) e elbowPosition 

(0.063, 0.388, 0.125). 

 Já para o gestos de handShape c2 e c53 os valores fixos foram, 

palmPosition (0.063, 0.540, 0.114) e elbowPosition (0.0700, 0.3912, 0.0563). Os 

valores dos atributos startTime, duration e interpolation foram respectivamente 0.00, 

0.30, easeinout.  

O valor easeinout do atributo interpolation, especifica que um gesto ao ser 

processado pelo avatar do ProDeaf terá um efeito de transição com início e fim 

lentos (SOARES, 2014). Os atributos startTime e duration foram explicados na 

subseção 6.1. 
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6.3 Avaliação dos Resultados 

Os cenários, apresentados na subseção anterior, utilizados na validação dos 

resultados possuem como foco os gestos estáticos. Os primeiros cenários de testes 

executados tiveram por objetivo definir se o avatar conseguiria interpretar o gesto 

composto pela seguinte configuração: mão no centro e direcionada para baixo. Para 

esta configuração os movimentos a serem realizados seriam: mão à direita, mão à 

esquerda e por fim, a mão voltaria para o centro do corpo. 

Para este gesto, foram realizadas 50 execuções para ter ideia do que 

precisaria atacar para a integração entre as duas soluções funcionar da melhor 

forma possível. A margem de erros obtida com as execuções chegou a 92% e a 

acertos 8%. Baseado nestes resultados, que ficaram muito distantes do esperado, 

chegou a conclusão de que o sistema de coordenadas que o ProDeaf interpreta é 

diferente do utilizado pela API do Leap Motion, e que existia a necessidade de 

melhoria e aprimoramento no algoritmo de detecção de gestos, como apresentado 

na subseção 6.2. O resultado das execuções dos cenários pode ser observado 

através da Figura 47. 

 

Figura 47 – Comportamento do avatar do ProDeaf ao carregar as coordenadas geradas pelo Leap Motion (elaborado pelo 

autor) 
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Com o intuito de mitigar o problema de incompatibilidade entre os sistemas 

de coordenadas das duas soluções, mais alguns dados do ProDeaf foram obtidos, 

sendo necessários para possibilitar a geração, pelo Leap Motion, de coordenadas 

mais similares ao do ProDeaf.  

Esses novos dados obtidos, através do ProDeaf, são correspondentes aos 

valores de X, Y e Z dos atributos handPosition, handRotation e elbowPosition 

presentes no XML, que foram abordados na subseção 6.2. Esses valores, que são 

apresentados na Figura 48, correspondem a gestos estáticos a partir de posições 

fixas do avatar.  

 

Figura 48 – Exemplo de Gesto Estático da Mão Direita (PRODEAF, s.d) 

A partir da execução do gesto apresentado na Figura 48, o avatar ficará com 

a mão direita aberta no centro do corpo, como o gesto apresentado na Figura 43. 

Considerando as novas informações obtidas pelo ProDeaf, citadas anteriormente, os 

valores apresentados na Figura 48 foram definidos e utilizados na solução proposta 

por este trabalho. No entanto, os valores do atributo handRotation foram capturados 

de maneira dinâmica a cada novo gesto, através do mapeamento realizado pelo 

Leap Motion.  

Para obter o valor das coordenadas que representa o handRotation (X, Y, Z 

e W), foi desenvolvida uma classe denominada de Quarternion, mencionado na 

subseção 6.2, que considera como padrão os valores dos atributos handPosition e 

elbowPosition.  A Figura 49, apresenta os valores das coordenadas geradas para o 

atributo handRotation a partir do Leap Motion. 

  



78 
 

 

 

Figura 49 – Valores do Gesto Estático da Mão Direita: Leap Motion (PRODEAF, s.d) 

Um exemplo do resultado com o uso da classe Quarternion é apresentado 

na Figura 50, na qual pode ser observado que o avatar gerado pelo XML com as 

coordenadas obtidas através do Leap Motion (Figura 50 - B), e o avatar gerado com 

as coordenadas definidas pelo ProDeaf (Figura 50 - A), possuem o braço e a mão na 

mesma posição, levando em consideração o centro do corpo.  

 

Figura 50 – Comparação das coordenadas com o uso do algoritmo Quartenion (elaborado pelo autor) 

Com base na Figura 51, apresentada a seguir, fica mais claro o 

entendimento da obstrução ocorrida nas coordenadas se não fizer o uso da classe 

Quaternion, para a geração do XML de mapeamento dos gestos através do Leap 

Motion. 
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Figura 51 – Comparação das Coordenadas sem o uso da classe Quartenion (elaborado pelo autor) 

Uma melhor descrição referente a falha durante a detecção do ângulo de 

rotação da mão, quando a classe Quartenion não é utilizada, e também da 

obstrução das coordenadas especificamente para o cenário de gestos estáticos, é 

quando, por exemplo, uma determinada mão que está sendo mapeada pelo 

dispositivo Leap Motion gira e fica perpendicular ao controlador.  

O não tratamento da diferença nos sistemas de coordenadas do ProDeaf e 

Leap Motion, afeta diretamente na falha de mapeamento da mão na forma mais 

exata possível, pois poderá gerar gestos distintos dos pretendidos, quando o XML 

gerado pelo Leap Motion for processado através do ProDeaf (Figura 51 - B). 

Em uma tentativa de amenizar falhas e limitações do dispositivo, o Leap 

Motion, quanto ao mapeamento de coordenadas da mão, foi avaliada a possibilidade 

de deduzir a localização dos dedos e dos movimentos no momento em que o 

dispositivo falhar durante o mapeamento do gesto.  

Um exemplo de falha é quando um usuário está com a mão sobre o 

controlador, e ao realizar um gesto correspondente ao sinal de “A” (Figura 52), o 

qual necessita que os dedos fiquem muito próximos, muito provavelmente o gesto 

não seria a priori reconhecido. 
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Figura 52 - Gesto que representa a letra A (TEIXEIRA, 2010) 

Portanto, fazer uma inferência a partir do momento em que o gesto for 

desfeito, considerando o possível local de origem de cada dedo, poderia colaborar 

na representação do gesto pretendido. Mas, a desvantagem neste caso seria o 

tempo de resposta ao usuário. Não foi desenvolvido nenhum algoritmo para validar 

tal tentativa, apenas levantada a hipótese. 

Para melhor auxiliar no processamento, gerenciamento e mapeamento de 

gestos foi realizado um estudo sobre a possibilidade de abstração e aplicação do 

uso de algoritmos de extração de características de gestos e processo de 

classificação, baseado em Hidden Markov Model (HMM). Porém, segundo Tarrataca 

(2008), o conjunto de fases que integram a implementação de um sistema de 

reconhecimento de gestos fazendo uso de HMM, são complexas e requerem várias 

fases de testes, e inclusive o desenvolvimento de um banco de dados com os 

movimentos das mãos.  

A partir dessa base de dados, cada gesto armazenado seria transcrito para o 

processo de classificação HMM e a partir daí cada gesto seria avaliado. O que de 

certa forma inviabilizou adotar essa abordagem foi a variável tempo, pois iria 

demandar mais estudo quanto ao levantamento de gestos e o desenvolvimento de 

uma solução prática, que teria uma base de dados com os gestos reconhecidos para 

que fossem realizadas as validações. Portanto, chegou-se à conclusão de que 

poderia ser considerada como um trabalho a ser desenvolvido posteriormente, como 

uma forma de melhoria desta proposta. 

Em conformidade ao que foi apresentado nos resultados, é notória a 

possibilidade de interação entre uma solução que usa um dispositivo de 
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reconhecimento de gestos com outra solução de mesma finalidade. No entanto, 

como apresentado, há limitações que necessitam ser transpostas, mas que não 

demonstraram ter um nível de complexidade que poderia inviabilizar a concretização 

de uma integração mais madura e formalizada. 
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7. CONCLUSÃO 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões e as possíveis 

contribuições, através das propostas de trabalhos futuros. 

7.1 Considerações Finais 

O principal desafio enfrentado durante o desenvolvimento deste trabalho foi 

o fato de ter sido explorada a tecnologia do Leap Motion, que é uma tecnologia 

promissora para o reconhecimento de gestos manuais e aplicá-la para o contexto 

complexo da língua de sinais.  

O Leap Motion possui a vantagem de complementar as informações, 

principalmente nas diferentes formas em que essas informações possam vir a ser 

aplicadas. Podendo citar, o uso de apenas uma câmera seria insuficiente para um 

reconhecimento de gesto satisfatório. 

Umas das maiores limitações encontradas durante o desenvolvimento deste 

trabalho, foi a falta de robustez dos dados adquiridos pelo dispositivo. Já que a API 

utilizada não provê acesso aos dados de mais baixo nível, como é o caso da Raw 

Data20. Por isso, foram necessárias melhorias e aperfeiçoamentos no algoritmo de 

reconhecimento de gestos para o contexto da língua de sinais apresentados no 

capítulo 6. 

Porém, o Leap Motion não proporciona uma liberdade ergonômica completa 

principalmente para o cenário em que um gesto precise não só das mãos para ser 

formado, mas também de expressões faciais, o que inviabiliza a exploração por 

completo de uma gama de gestos, quando se trata do contexto de língua de sinais. 

A depender do ambiente em que o dispositivo será utilizado, e em como esse fique 

posicionado, o mapeamento e rastreamento de um gesto podem ser diretamente 

afetados. 

                                                             
20 Dados brutos, mas também conhecido como dados primários. São os dados de entrada para um 

programa de computador. 
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Em consequência do dispositivo utilizado, ocorreram algumas incoerências 

no que diz respeito a execução repetida de um mesmo gesto. Por conta dessas 

incoerências, percebeu-se que um determinado gesto pode ser tanto reconhecido 

como processado de formas diferentes, o que gerou outputs distintos.   

Com o intuito de auxiliar na compreensão dessas incoerências, foi definido 

um plano de execuções de testes para os quatro gestos estáticos apresentados na 

subseção 6.2, que foram utilizados na validação da integração entre a solução 

proposta neste trabalho de pesquisa e o ProDeaf.   

Na elaboração do plano de testes, cada gesto estático foi executado 50 

vezes, essa escolha de número de execuções se deu para que existisse uma 

margem aceitável tanto para acertos quanto para erros, após a implementação das 

melhorias no algoritmo da solução proposta. As melhorias foram a transformação 

linear e o cálculo do ângulo de rotação da mão. O resultado da execução do plano 

de execução dos testes foi: 

 Gesto 1 - Mão aberta no centro do Corpo: 68% correspondente a acertos e 

32% correspondente a erros; 

 Gesto 2 - Dedo indicador estendido e os outros dedos fechados: 78% 

correspondente a acertos e 22% correspondente a erros; 

 Gesto 3 - Letra “A” do alfabeto da Libras: 46% correspondente a acertos e 

54% correspondente a erros; 

 Gesto 4 - Letra “B” do alfabeto da Libras: 56% correspondente a acertos e 

44% correspondente a erros. 

A Figura 53 apresenta o gráfico que ilustra a porcentagem de acertos para cada 

gesto. E a Figura 54 apresenta o gráfico que ilustra a porcentagem de erros para 

cada gesto. 
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Figura 53 - Gráfico de Erros do Plano de Execução dos testes (elaborado pelo autor) 

Na Figura 53, apresentada acima, apenas o Gesto 3 apresentou uma taxa 

de acertos menor que 50%. Para esse gesto especificamente, a justificativa 

corresponde ao fato de ser um gesto estático considerado complexo uma vez que a 

identificação da disposição dos objetos das mãos, no caso os dedos, precisam ser 

minuciosamente identificados e mapeados. Em consequência, isto acabou afetando 

diretamente na quantidade de resultados positivos quando comparados ao número 

de execuções dos testes. 

 

Figura 54 - Gráfico de Acertos do Plano de Execução dos testes (elaborado pelo autor) 

Através da Figura 54, é possível verificar que apenas o Gesto 3 possui uma 

taxa de erro maior que 50%. O que comprova os resultados para o cenário 

apresentado na Figura 53. Para os outros gestos, a taxa atingiu uma porcentagem 
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menor que 50%, podendo destacar o Gesto 2, o qual apenas um dedo é preciso ser 

identificado pelo Leap Motion para que seja mapeado. Portanto, pode-se inferir que 

quanto mais objetos das mãos precisarem ser mapeados e identificados pelo 

dispositivo, maior o equilíbrio de resultados no que se refere a taxa de acertos e 

erros.  

Acredita-se que as constantes atualizações do SDK do dispositivo, também 

seja uma limitação, pois através de alguns testes entre as versões disponíveis, foi 

possível inferir que um SDK mais recente revelava-se incompatível com a versão 

anterior do mesmo SDK. 

Três questões principais devem ser consideradas ao se escolher um 

dispositivo de reconhecimento de gestos. A primeira é relativa ao número e a 

localização dos sensores, já que impacta diretamente na forma como os gestos 

serão mapeados e como serão armazenados para gerar um dicionário.  

Um segundo problema está relacionado com a falta de uma análise mais 

detalhada dos diferentes componentes do sistema, incluindo os sensores e os 

componentes eletrônicos. A última questão está relacionada com a calibração, pois 

diferentes pessoas tem diferentes tamanhos de mão e comprimento do dedo e/ou 

espessura. 

No que diz respeito à língua de sinais e com base em testes realizados com 

o controlador do Leap Motion, deduz-se que apesar do potencial do dispositivo, a 

API ainda não está totalmente pronta para interpretar toda a gama de gestos. 

Principalmente, pelo fato do Leap Motion ser fortemente direcionado ao 

reconhecimento de gestos apenas das mãos.  

A Figura 55 apresenta o gráfico de rastreamento, a qual aborda os principais 

pontos atingidos com o uso do dispositivo Leap Motion no desenvolvimento da 

solução proposta neste trabalho. Na elaboração do gráfico foram elencados quatro 

pontos: latência, reconhecimento das duas mãos, detecção de todos os dedos e 

reconhecimento de apenas uma mão. 
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No gráfico cada ponto foi analisado baseado em três níveis de pontuação: 

Satisfatório, Parcial e Irregular. Para cada nível, foi estabelecida uma nota entre zero 

a dez, mas nenhum dos pontos conseguiu atingir a nota máxima. 

 

Figura 55 – Gráfico de rastreamento: Leap Motion (elaborado pelo autor) 

De acordo com o apresentado na Figura 55, é possível analisar que o 

reconhecimento das duas mãos e a latência foram os pontos que apresentaram 

maior deficiência, tanto no rastreamento como no processamento de um conjunto de 

gestos.  

Uma solução mais completa seria a combinação do Leap Motion com outras 

tecnologias, como por exemplo, Kinect, Câmeras e outros dispositivos que poderiam 

contribuir para a melhoria tanto da precisão como do processamento e mapeamento 

dos gestos. Considerando que cada uma dessas outras tecnologias a serem 

trabalhadas em conjunto tem a sua especificidade e qualidade. 

Apesar dos resultados, o Leap Motion pode ser usado para o 

desenvolvimento de um trabalho significativo, mesmo não sendo o mais adequado 
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para os sinais mais complexos, especialmente os gestos formados pelo rosto e/ou 

corpo.  

7.2 Trabalhos Futuros 

Com esta pesquisa buscou-se validar a integração do mapeamento de 

gestos a partir de um dispositivo de reconhecimento de gestos, com uma solução já 

existente. Porém, como já levantado no Capítulo 6, foram encontrados alguns 

problemas, são eles:  

 sistemas de coordenadas distintas entre a solução proposta e o ProDeaf;  

 falha na detecção da mão, não garantindo um mapeamento confiável para um 

determinado gesto; 

 necessidade de um aperfeiçoamento na camada de geração de gestos, com o 

intuito de possibilitar uma integração multiplataforma. 

Algumas propostas de melhoria e aprimoramento, visando mitigar os 

problemas encontrados são:  

 Melhoria no Sistema de Coordenadas  

Através dos resultados apresentados no Capítulo 6, foi possível observar 

que existe divergência no sistema de coordenadas quanto a interação entre duas 

soluções, isso dependendo do dispositivo utilizado para mapear um gesto. Que no 

contexto da solução proposta neste trabalho de pesquisa foi o dispositivo Leap 

Motion. 

Portanto, existe uma necessidade de se desenvolver uma camada que 

garanta integridade e independência entre as soluções no que diz respeito ao 

sistema de coordenadas. Essa camada será responsável por abstrair qual solução 

assumirá o papel de input ou output, tratando os gestos mapeados. Esse tratamento 

consistirá na transformação dos valores das coordenadas dos gestos em valores 

padrões, possibilitando a igualdade do sistema de coordenadas das soluções que 

venham interagir. 
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 Detecção de Objetos 

O fato do controlador do Leap Motion, não nos dar uma garantia de exatidão 

na detecção de objetos que estejam sobre ele, faz com que o uso de um algoritmo 

que auxilie no processo de melhoria de detecção seja necessário como apoio.  

Um exemplo que ajuda a entender essa necessidade é o caso do jogo Leap-

Libras descrito na subseção 5.3. No vídeo de demonstração do jogo é notório que 

em alguns momentos, quando o usuário tenta reproduzir o sinal que foi aprendido, 

existem falhas nas detecções por parte do Leap Motion. Como pode ser observado 

na Figura 56.    

 

 

Figura 56 – Interação do Usuário no Jogo Leap-Libras (JOGO LEAP-LIBRAS, s.d). 

O usuário está reproduzindo o sinal correspondente a letra C, porém o 

resultado do que é mapeado pelo dispositivo e reproduzido, não corresponde ao 

realizado pelo usuário. Esta falha no reconhecimento afeta diretamente na 

pontuação que os usuários deverão alcançar no jogo, pois por consequência da 

falha o ponto não foi obtido. 

Pode-se inferir como proposta de amadurecimento desse estudo, a 

integração do processo de classificação baseado em Hidden Markov Model (HMM). 

A qual possibilita através de expressões matemáticas, extrair características 

específicas de um gesto ou de determinados objetos nele inserido. O que viabiliza o 
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registro de cada gesto através de treinamentos, e assim, considerar o que tenha o 

menor número de falhas através de uma avaliação. 

 Gestos Multiplataforma 

Outra proposta de trabalho futuro seria possibilitar o reconhecimento de 

gestos, com as mãos, em ambientes multiplataforma. Assim, seria possível 

selecionar gestos para cada contexto de interação dentre os vários disponíveis.  

O desenvolvimento desta solução giraria em torno da possibilidade do 

desenvolvedor, com o uso de uma ou das duas mãos, gerar sua própria biblioteca, 

para então integrá-la com outros dispositivos independentemente da plataforma que 

venha ser utilizada. 

 Dicionário de gestos 

A elaboração de um dicionário de gestos irá contribuir nas correções de 

possíveis instabilidades que possam ocorrer durante a detecção dos gestos, bem 

como corroborar na mitigação dos fatores externos, por exemplo, sensibilidade à luz 

forte e objetos extras. A partir disso, a classificação e a extração de insumos visuais 

de um gesto poderá ser melhor categorizado. Com o uso de dicionário de gestos, 

será possível realizar comparações entre os gestos já armazenados e os gestos 

capturados em tempo real.  

A abordagem de dicionário de gestos pode ser utilizada tanto para os gestos 

estáticos quanto para os gestos dinâmicos. Quando um gesto é estático, sua 

medição é realizada diretamente pela primeira derivação de um espaço 3D, 

considerando a orientação do gesto. Já para um gesto dinâmico, a informação 

capturada também considera as variáveis de espaço e orientação, mas também as 

derivações das coordenadas.  

 Interação do Leap Motion com o ProDeaf em tempo real 

No trabalho de pesquisa em questão, foi apresentada a integração entre um 

dispositivo de reconhecimento de gestos e um software de interpretação de gestos, 

sendo utilizado a notação XML para realizar a integração. A ideia para um trabalho 
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futuro, seria possibilitar ao usuário uma interação em tempo real entre o Leap Motion 

e o ProDeaf, possibilitando a interpretação e interação com o usuário a partir do 

avatar do ProDeaf, assim que o usuário realizar o gesto, o mesmo seria mapeado e 

identificado pelo dispositivo. Esta ideia poderá ser expandida para as plataformas 

atualmente disponíveis do ProDeaf, a Web e a Mobile. 

 Investigação do uso de dois dispositivos Leap Motion 

No capítulo 6, foram apresentadas as limitações encontradas com o uso do 

dispositivo Leap Motion durante a implementação da solução proposta neste 

trabalho de pesquisa. Como foi usado apenas um dispositivo, é válida uma 

investigação futura sobre a utilização de dois dispositivos Leap Motion 

simultaneamente, a fim de obter um resultado satisfatório referente ao mapeamento 

da mão e seus objetos: dedos e palma da mão.  

Com isso, influenciaria diretamente no tratamento de falhas de 

reconhecimento de gestos, pois a quantidade de sensores seria maior, já que seriam 

utilizados dois dispositivos. Proporcionando, o mapeamento de um maior número de 

gestos, também uma melhor estimativa, quanto a precisão ao reconhecer um 

determinado conjunto de gestos. 

 Redes Neurais Artificias na melhoria do reconhecimento de gestos 

As Redes Neurais Artificiais auxiliam no reconhecimento de padrões de 

gestos. Seu uso consiste basicamente em criar uma base de dados de aprendizado, 

com exemplos de entradas e das saídas desejadas gerando um conjunto de gestos, 

evitando incoerência no momento em que um gesto é reconhecido. A proposta seria 

desenvolver um algoritmo de aprendizado que irá auxiliar tanto na classificação dos 

gestos, como na forma em que os mesmos serão mapeados. Os possíveis pontos 

atacados com a implementação do algoritmo são: 

 Amenizar as falhas na detecção das mãos, bem como o posicionamento e 

rotação relativa a partir do centro da palma da mão; 
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 Identificar os pontos específicos de objetos que venham compor um gesto, 

mesmo que estes não estejam posicionados com precisão no campo de visão do 

dispositivo, por exemplo, os dedos. 

 Uso do Leap Motion em outro ângulo de captura de gestos 

Com o intuito de melhorar o reconhecimento de gestos com o Leap Motion, 

uma proposta de melhoria é o uso do dispositivo em um ângulo de captura de gestos 

distinto do usual. Na maioria dos casos o dispositivo fica na horizontal e em cima da 

mesa. Isso pode afetar diretamente na maneira como um determinado gesto é 

mapeado podendo gerar resultados, que quando comparados com outros cenários 

de uso, que influenciem em como o dispositivo deve estar posicionado perante o 

usuário e qual a melhor estratégia para que gestos possam ser melhor captados. 

Por fim, a primeira proposta para o desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa, era explorar gestos para um cenário multiplataforma, o qual facilitaria a 

integração entre camadas da solução desenvolvida, com qualquer outra tecnologia 

de mesmo cunho técnico. Porém, o trabalho seguiu uma direção mais de ser um 

estudo de viabilidade e voltado para explorar pontos que podem ser considerados e 

implementados, isto quando o foco é mapear gestos com o uso restrito das mãos 

para a língua de sinais. Resultando, no conhecimento adquirido durante a 

elaboração desse trabalho de pesquisa direcionado especificamente para a 

tecnologia do Leap Motion. 
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