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Resumo 

 

 

Uma das áreas na computação que vem sendo amplamente pesquisada é o 

reconhecimento de objetos, formas e padrões em imagens e vídeos para diversos fins. Um 

exemplo de aplicação relativa a essa área é a autenticação de sistemas a partir da análise 

biométrica ou por meio do reconhecimento de faces ou de gestos. 

Diversos estudos têm como foco a implementação de novas soluções, sugestões de 

melhor utilização das técnicas já existentes ou também a combinação destas para 

aperfeiçoamento e melhoria da eficiência quanto ao reconhecimento de padrões. Neste 

contexto, este trabalho visa a apresentar uma solução específica para o reconhecimento de 

gestos utilizando técnicas simples, a partir da análise de características estruturais, sem o uso 

de roupas ou ambientes especiais que possam auxiliar o alcance dos resultados esperados, 

nem do aprendizado prévio de máquinas ou utilização de funções automatizadas já fornecidas 

por ferramentas existentes. 

Para o alcance deste objetivo, também se faz necessário desenvolver técnicas para 

realizar a segmentação da região de interesse – no caso deste projeto, a cor de pele –, 

identificação da região da mão na imagem e o acompanhamento de sua trajetória na 

sequência de imagens. Todos esses processos serão aqui abordados e discutidos, além da 

integração das partes para a aplicação em um contexto simplifcado. 

 

Palavras-chave: reconhecimento de gestos, rastreamento, características estruturais, 

histograma, segmentação, visão computacional, processamento de imagens. 

  



 
 

 

 

Abstract 

 

 

One of the specific areas in the context of image and video processing that have been 

widely researched is the recognition of objects, shapes and patterns for various purposes, and 

an example of application related to this specific area is the authentication systems through 

biometric analisys or through faces or gestures recognition. 

Several studies have focused on the implementation of new solutions, suggestions for 

better use of existing techniques or even the combination of these for improvement and better 

efficiency for recognition of these patterns. In this context, this paper aims to present a 

specific solution for gesture recognition using simple techniques as of the analisys of 

structural elements, without the use of clothes or special environments that can assist in 

achieving the expected results, nor using the previous machine learning or automated 

functions already provided by existing tools. 

To achieve this objective, it is also necessary to develop techniques to perform the 

segmentation of the region of interest (in this project specifically, the skin color), hand region 

identification in the image and its tracking. All these processes will be raised and discussed 

herein, as well as the integration of all the parts for use in a simple context. 

 

Keywords: hand gesture recognition, tracking, structural characteristics, histogram, 

segmentation, computer vision, image processing. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
 

 

Analisar um ambiente, reconhecer formas, objetos e pessoas, diferenciar cores e 

texturas, seguir um movimento ou até mesmo delimitar a área ocupada pelos diferentes 

objetos são processos realizados a todo instante de modo natural e praticamente instantâneo 

para nós, seres humanos. Por outro lado, esses processos podem se tornar uma tarefa bastante 

complicada quando não há um cérebro interpretando as informações que os neurônios trazem 

através do que os olhos enxergam pela visão. 

E esses são apenas alguns dos desafios, nos quais diversos pesquisadores vêm tentando 

se aprimorar para realizá-los de forma cada vez mais rápida e eficiente como nosso cérebro 

faz, utilizando máquinas. Diversas pesquisas realizadas [1, 2, 3] possuem o objetivo de 

descobrir melhores métodos e técnicas para solucionar problemas relativos às áreas de visão 

computacional e processamento de imagens digitais, que vão desde soluções gerais – menos 

eficientes em sua maioria – a soluções específicas, voltadas para casos particulares, cobrindo 

um determinado contexto com um conjunto de entrada limitado ou previamente definido.  

Com o crescente aumento da capacidade de processamento computacional e do 

desempenho de hardware [4], a possibilidade do uso de métodos e aplicações eficientes que 

utilizem a visão computacional e o processamento de imagens para a inserção de novas 

abordagens, com soluções para problemas específicos, está cada vez maior. Um exemplo 

disso é a autenticação para o acesso de locais ou dispositivos específicos por meio de análises 

biométricas ou outros processamentos de imagem ou vídeo [5], em vez da autenticação 

padrão, que armazena uma sequência específica de dígitos. Esses métodos alternativos de 

autenticação estão em constante desenvolvimento e busca por aperfeiçoamento, e alguns 

exemplos são a análise de impressões digitais, reconhecimento de faces e análise da íris, além 

do reconhecimento de gestos, que será um dos temas tratados por este projeto. 

Existem diversas técnicas desenvolvidas e pensadas especificamente para o 

reconhecimento de gestos, além de soluções gerais – que podem ser aplicadas a outros 

contextos, identificando e reconhecendo diferentes formas, objetos ou regiões –, como por 

exemplo, o detector de Harris [6], o método de detecção invariante à escala do descritor 

SURF [7], o uso de aprendizado de máquina para treinamento prévio com padrões específicos 

[8], as redes neurais [9], dentre outros. 

Além desta, outras duas áreas bastante relevantes no campo da visão computacional 

e do processamento de imagens são o rastreamento visual de objetos – seguindo o movimento 

destes – e a identificação e segmentação de determinados objetos ou regiões com 

características específicas, que também é parte do processo de reconhecimento de padrões 

discutido no parágrafo anterior. 

Dentro desse contexto, o sistema proposto neste documento realiza a segmentação da 

cor de pele pela análise das componentes de luminância e crominância (sistema YCbCr) das 
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imagens, a identificação da região da mão por meio da verificação dos dedos levantados e 

suas proporções, o reconhecimento de gestos específicos sem a utilização de aprendizado 

prévio de máquina, através da análise do histograma e de características estruturais, além do 

rastreamento da mão por meio da identificação da localização das bordas; todos estes 

processos incorporados a um sistema de aplicação simples. 

 

 

1.1 Objetivo 
 

O principal objetivo deste trabalho é propor e desenvolver um algoritmo de 

reconhecimento de dez gestos específicos e realizar o acompanhamento da trajetória da mão, 

sem o uso de roupas ou ambientes especiais que possam facilitar o alcance dos resultados 

esperados, e sem o aprendizado prévio de máquina ou de funções prontas predefinidas, 

integrando os processamentos de modo a formar uma base para um sistema simplificado 

baseado em gestos. Os objetivos específicos dessa abordagem estão indicados a seguir. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 
 

Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos:  

 

 Desenvolver um algoritmo eficiente quanto à segmentação da região de cor de pele 

em ambientes bem iluminados; 

 

 Implementar o método de identificação da mão pela análise do polegar e dos dedos 

levantados; 

 

 Realizar o reconhecimento dos diferentes gestos válidos utilizando somente 

informações de histograma e da análise de características estruturais; 

 

 Realizar o acompanhamento da trajetória da mão utilizando a técnica de análise das 

bordas; 

 

 Comparar o desempenho e a eficiência do algoritmo proposto com outros já existentes 

baseados em funções automatizadas; 

 

 Integrar todo o conjunto de processamento a um contexto de uma aplicação 

simplificada. 

 

 

1.2 Justificativa 
 

Muitos trabalhos recentes encontrados na área de rastreamento e reconhecimento de 

gestos na literatura [10, 11, 12] aplicam técnicas automatizadas para classificar os padrões 

(gestos) – como as redes neurais, SVM, machine learning – que necessitam de um tempo 

dedicado para realizar o treinamento prévio de acordo com uma base de dados fornecida. 
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Esse processo geralmente consome um tempo considerável, e quanto maior a base de dados 

fornecida para o treinamento dos padrões, mais eficiente o algoritmo se torna. 

Desse modo, este projeto objetiva a realização da classificação dos padrões de gestos 

sem o envolvimento de inteligência artificial – pela análise de características estruturais, 

como a análise de forma, dimensões, disposição de componentes – sem a necessidade de se 

realizar uma etapa prévia de treinamento, mas com resultados próximos ou tão satisfatórios 

quanto os de técnicas que utilizam essa classificação de modo automático. Assim, procurou-

se propor uma técnica baseada na análise estrutural dos padrões que fosse simples, mas que, 

ao mesmo tempo, trouxesse resultados satisfatórios e similares quanto à eficiência, ao 

desempenho e à confiabilidade daqueles. 

 

 

1.3 Organização do Texto 

 

O Capítulo 2 apresenta os principais e mais importantes conceitos presentes na 

literatura para o melhor entendimento deste projeto. São explicadas algumas definições e 

conceitos como o processamento de imagens digital, visão computacional, imagens e vídeos 

digitais, além de determinadas técnicas e funções específicas. 

No Capítulo 3, alguns trabalhos recentes na área de reconhecimento de gestos são 

mostrados, com a apresentação resumida dos diferentes métodos e técnicas utilizados pelos 

autores nesses trabalhos correlatos. 

O Capítulo 4, por sua vez, apresenta a metodologia proposta e implementada para este 

projeto, com a explicação detalhada de cada solução específica realizada para o problema em 

questão. 

No Capítulo 5, os testes e resultados da implementação realizada são apresentados, 

discutidos e analisados especificamente, além de serem comparados com outros resultados 

encontrados na literatura. 

No Capítulo 6, os principais pontos são resumidos e avaliados em relação aos objetivos 

estabelecidos, juntamente com o resultado final alcançado neste projeto, além da análise e 

sugestões de possíveis trabalhos futuros que possam ser realizados a partir das informações 

aqui apresentadas. 
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Capítulo 2 
 

Fundamentos Teóricos 
 
 Este capítulo apresenta os principais conceitos e a teoria necessária para o pleno 

entendimento deste trabalho. São abordadas definições, técnicas e processos da área de visão 

computacional e processamento de imagens presentes na literatura e utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho. Alguns termos técnicos e funções específicas também serão 

apresentados ao leitor e explicados de forma que este possa melhor compreender os 

procedimentos aqui realizados. 

 

2.1 Visão Computacional e Processamento de Imagens Digitais 
 

A visão computacional e o processamento de imagens são áreas bastante próximas e, 

muitas vezes, difíceis de serem separadas com clareza. Basicamente, a visão computacional 

simula a visão humana com o objetivo de interpretar as imagens (ou quaisquer dados 

multidimensionais) e conceder-lhes um significado [13]. Já no processamento de imagens, 

ocorre a manipulação e o processamento de uma imagem fornecida como entrada – que pode 

ir desde uma fotografia estática a sequências de quadros de algum vídeo –, gerando uma outra 

imagem de saída, a partir desta [14]. 

Como exemplos, pode-se citar o controle de robôs ou carros autônomos, organização 

de informação, detecção de eventos e interação homem-máquina relacionados à área de visão 

computacional; e detecção de bordas, aplicação de filtros, redução de ruído e transformações 

geométricas como exemplos para o processamento de imagens digitais. 

 

2.1.1 Imagem Digital 
 

Uma imagem, em sua definição mais simples, é uma representação, reprodução ou 

imitação da forma de uma pessoa, objeto ou uma cena qualquer [15]; e, para uma imagem 

física ser representada em um computador, faz-se necessária a sua digitalização tanto no 

domínio espacial, quanto no domínio das amplitudes. Esse processo de digitalização da 

imagem física é obtido por meio da sua amostragem e quantização, na qual são realizadas, 

respectivamente, a discretização das suas coordenadas espaciais (x,y) ∈ ℜ2 em valores 

inteiros e a discretização dos níveis de brilho ou intensidade para associá-los a cada unidade 

de espaço. A Figura 2.1 ilustra esses processos. 

 



5 
 

 
 

 

Figura 2.1: Processos de (b) amostragem e (c) quantização em uma (a) imagem física, 

retirado de [16]. 

 

Assim, uma imagem digital pode ser definida como a representação de uma imagem 

física em uma função bidimensional f(x,y),  em que x e y ∈ Z representam suas coordenadas 

espaciais, definindo, para cada ponto, uma amplitude específica denominada de brilho ou 

intensidade [17]. Esses valores de intensidade estão associados principalmente a duas 

grandezas físicas, a saber, a intensidade de energia incidente no objeto (l) e a reflectância do 

objeto ou sua capacidade de refletir a energia incidente (p), de modo que eles são obtidos de 

acordo com a fórmula abaixo, com o acréscimo, em alguns casos, de outros parâmetros como 

o comprimento de onda da energia utilizada para obter a imagem e a faixa espectral utilizada 

nesse processo. 

 

f(x,y) = l(x,y) * p(x,y)    (2.1) 

 

Em uma imagem digital, as coordenadas espaciais e os valores de intensidade são 

quantidades discretas e finitas, representados por números binários codificados de modo a 

permitir seu armazenamento, transferência, impressão e reprodução, além do seu 

processamento por meios eletrônicos. 

O menor elemento existente em uma imagem digital é o pixel – também chamado de 

picture element –, resultado da amostragem espacial realizada no processo de digitalização 

explicado no parágrafo anterior, e o conjunto de pixels formam a imagem por inteiro, de 

modo que cada um deles é responsável por representar, numericamente, a luminosidade de 

um ponto específico da imagem – e em alguns contextos, a informação de cor [18]. 

Essa representação é geralmente composta por três componentes distintas contendo, 

cada uma delas, um valor numérico, que carrega consigo uma informação de cor, brilho, 

matiz, saturação ou transparência dependendo do contexto. No modelo conhecido como 

RGB, por exemplo, as componentes de cada pixel carregam as informações da quantidade de 

vermelho (RED), verde (GREEN) e azul (BLUE) definindo uma cor resultante para cada um 

deles, como ilustrado na Figura 2.2 abaixo. 
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Figura 2.2: Representação dos pixels de uma imagem nas três componentes do sistema de 

cores RGB – vermelho, verde e azul. 

 

Como mencionado anteriormente, a amostragem define a quantidade de pixels de uma 

imagem; e, de uma forma mais detalhada, assumindo que cada componente de um pixel é 

formado por 8 bits – o que ocorre na maioria dos casos –, é possível representar 256 cores 

diferentes. Assim, se um modelo de representação de cores for formado por três componentes 

para cada pixel, a quantidade de cores distintas que cada pixel pode receber por esse modelo 

é nada menos que 256x256x256, ou seja, 16.777,216 cores diferentes! 

Com essa representação da imagem como um conjunto de unidades menores – ou 

pixels –, é possível a realização de operações detalhadas e em partes específicas da imagem, 

permitindo a análise do comportamento de cada pixel em separado. O processamento de 

imagens são, então, operações matemáticas realizadas a nível dos pixels que as compõem. 

Esse processamento consiste em aplicar transformações na imagem com o objetivo de extrair 

dela informações e gerar uma imagem de saída mais adequada para os fins desejados [14]. 

Esse mesmo pensamento também pode ser aplicado a uma sequência de imagens, mais 

conhecida como vídeo digital. 

 

2.1.2 Vídeo Digital 
 

 Um vídeo digital pode ser definido como um conjunto de imagens digitais em 

sequência – denominadas, neste contexto, de quadros ou frames –, que representam a 

movimentação da cena retratada por elas [19]. Essas imagens são mostradas a uma taxa 

constante mais alta do que o olho humano consegue captar, gerando assim uma sensação de 

movimentação natural da cena (a depender da resolução do vídeo, podem ser necessárias 

diferentes taxas). Essa taxa é conhecida na literatura e retratada por meio da sigla FPS (do 

inglês frames per second, que significa quadros por segundo) [20]. 

 As características físicas e representativas do vídeo são as mesmas definidas para as 

imagens digitais. Assim, se essas imagens forem representadas por um modelo de cores 

específico, tiverem uma determinada altura e largura e uma certa quantidade de pixels para a 

sua representação, o vídeo também possuirá a mesma representação para o modelo de cores 

adotado, os mesmos valores dimensionais e a mesma quantidade de pixels para cada quadro 

apresentado. 

 Existem várias características específicas e medidas que podem ser obtidas a partir 

de um vídeo digital. Algumas delas são os pixels por quadro, que representam a quantidade 
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de pixels presentes em cada imagem específica da sequência, bits por quadro, que 

representam a quantidade de bits que cada imagem contém (ou a quantidade de pixels por 

quadro multiplicados pela quantidade de bits que compõe cada pixel), frame rate, que 

informa a quantidade de quadros por segundo – já explicado no primeiro parágrafo desta 

subseção –, taxa de bits, que diz respeito à velocidade com que o vídeo é executado e obtida 

a partir da multiplicação do valor de bits por quadro pelo frame rate do vídeo, além de outros 

como duração, tamanho em disco e qualidade. 

Na literatura, as técnicas de análise e processamento realizadas em uma imagem (ou 

sequência de imagens) podem ser divididas em três áreas principais, a saber, baixo nível, 

nível intermediário e alto nível [17]. A Figura 2.3 ilustra essa divisão e indica os processos 

relativos a cada uma delas. Nas próximas seções, apresentar-se-á uma breve descrição de 

cada uma dessas áreas e dos seus respectivos processos, incluindo as principais técnicas 

utilizadas neste trabalho. 

 

 
 

Figura 2.3: Divisão das partes e seus processos dentro do processamento e análise de imagens 

digitais. 

 

 

2.1.3 Processamento de Baixo Nível 
 

O processamento de baixo nível envolve a captura da imagem e contempla operações 

primitivas a nível do pixel, na qual uma imagem de saída é gerada a partir das operações 

realizadas na imagem de entrada [17]. Ela se divide em dois subprocessos, como pode se 

verificar na Figura 2.3, que são os processos de aquisição da imagem e pré-processamento. 

O processo de aquisição da imagem nada mais é do que o primeiro passo para dar início 

a todo procedimento que vier a ser realizado em uma imagem digital. Nele, uma imagem é 

adquirida por meio de um sensor de imagens, que deve ser um dispositivo físico sensível ao 

espectro de energia eletromagnético (raio-x, luz ultravioleta, infravermelho, luz visível), 

produzindo um sinal elétrico analógico em sua saída proporcionalmente ao nível de energia 

recebido. A partir desse sinal, um outro dispositivo – chamado de digitalizador – deve ser 

utilizado para convertê-lo em um sinal digital capaz de ser manipulado pelo computador – 

realizando os processos de amostragem e quantização. 

O processo de pré-processamento, por sua vez, utiliza técnicas visando à melhoria de 

uma imagem adquirida para, por exemplo, ser melhor utilizada nos demais processos ou em 
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aplicações pertinentes. Essas técnicas podem ser separadas em duas categorias principais, 

operando no domínio espacial ou no domínio da frequência. As técnicas do primeiro caso se 

baseiam em filtros que agem sobre o plano da imagem, manipulando seus pixels diretamente, 

ao passo que as técnicas no domínio da frequência utilizam informações relativas ao espectro 

da imagem para a implementação de seus filtros. Um detalhe importante a ser mencionado é 

que a combinação de técnicas baseadas nessas duas categorias também pode ser utilizada 

para a obtenção de melhores resultados. 

Alguns exemplos de técnicas que podem ser utilizadas neste processo são o aumento 

de contraste, remoção de ruídos, detecção e realce de bordas e suavização da imagem. As 

principais técnicas utilizadas neste trabalho, relativas a este processo, serão explicadas a 

seguir. 

 

 

 
 

Figura 2.4: Exemplo de uma imagem digital antes e após a etapa de pré-processamento, com 

o aumento de contraste e atenuação de ruído, retirado de [17]. 

 

Redimensionamento 

 

O redimensionamento de uma imagem consiste em alterar a sua escala, podendo ser 

aplicado tanto à sua altura quanto à sua largura. É possível, por meio desse processo, 

aumentar o tamanho de uma imagem (implicando perda na qualidade) ou diminuí-la, 

mantendo ou não suas proporções originais [21]. 

Considerando que a largura e a altura da imagem, determinadas pela quantidade de 

pixels presentes em cada uma de suas linhas e colunas respectivamente, sejam representadas 

por x e y ∈ Z, as suas novas dimensões redimensionadas x1 e y1 ∈ Z são dadas pela 

multiplicação x1 = c1.x e y1 = c2.y, em que c1 e c2 são constantes e serão iguais caso as 

proporções da imagem sejam mantidas. 

Existem diversas maneiras de se realizar o redimensionamento em uma imagem que 

podem ser encontradas na literatura, tanto para aumentar ou diminuir suas dimensões, manter 

a proporção dos objetos existentes, minimizar a perda de qualidade, dentre outros. 
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Borramento 

 

O borramento é um filtro linear responsável por suavizar a imagem, com o objetivo de 

remover pequenos ruídos da imagem e conectar pequenas descontinuidades em linhas, 

tornando seus contornos e bordas menos abruptos e mais suaves [17]. 

Para se realizar esta operação, faz-se necessária a utilização de uma máscara definida 

por uma matriz de m x n pixels na imagem inicial em volta de cada pixel p desta, na qual p 

seja o elemento central da matriz. Assim, o processamento consiste em percorrer toda a 

imagem, atribuindo um novo valor para cada um de seus pixels, definido pela média dos 

valores da máscara em cada um deles, de acordo com a fórmula a seguir, em que x e y são as 

posições, respectivamente, para cada linha e cada coluna da imagem, P(x,y) são os valores 

dos pixels da nova imagem e p(x,y) são os valores dos pixels da imagem inicial (considerando 

m e n ímpares). 

 

𝑃(𝑥, 𝑦) =

∑ (∑ 𝑝(𝑖,𝑗)
𝑗=𝑦+

𝑛−1
2

𝑗=𝑦−
𝑛−1

2

)
𝑖=𝑥+

𝑚−1
2

𝑖=𝑥−
𝑚−1

2

𝑚𝑛
          (2.2) 

 

Limiarização 

 

O processo de limiarização consiste basicamente em separar os grupos de cinza de uma 

imagem. A partir de um limiar T estabelecido segundo algum critério específico – de acordo 

com as características dos objetos que se deseja isolar –, a imagem pode ser segmentada em 

dois grupos: o primeiro contendo os pixels com níveis de cinza abaixo do limiar e o outro 

com os pixels de níveis de cinza acima do limiar [22]. Com isso, pode ser atribuído um valor 

fixo para todos os pixels do mesmo grupo, representados, por exemplo, por pixels pretos e 

brancos, sendo este processo denominado de binarização, ou seja, a imagem conterá somente 

dois valores possíveis para cada pixel. Desse modo, uma imagem g(x,y) limiarizada pode ser 

definida como: 

 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1, 𝑠𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑇

0, 𝑠𝑒 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇
      (2.3) 

 

Alternativamente, pode-se isolar apenas um dos grupos separados pelo limiar, 

mantendo-se os valores originais dos pixels restantes, ou ainda realizar-se o truncamento dos 

valores de níveis de cinza da imagem, de modo que os valores g(x,y) sejam limitados ao 

intervalo [0, T]. 

De qualquer modo, este processamento de limiarização é voltado para casos em que se 

deseje identificar objetos e regiões e separá-los do fundo da imagem, ou quando a análise da 

forma da imagem for mais importante que a intensidade dos seus pixels. 

 

Preenchimento de Buracos 

 

Um buraco em uma imagem pode ser definido como uma região de background 

contornada por um conjunto de pixels de foreground conectados [17]. Desse modo, 

considerando uma imagem binarizada, na qual a região de background seja formada apenas 
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por pixels pretos e que a região de foreground seja formada apenas por pixels brancos, o 

preenchimento de buracos consiste em, para cada pixel preto pertencente às regiões definidas 

pelo conjunto de buracos C nesta imagem, realizar sua modificação, de modo a torná-lo 

branco. Esse processo pode ser visualizado, matematicamente, por meio da seguinte 

estruturação: 

 

∀𝑝 ∈ 𝐶, 𝑝 = 1      (2.4) 

 

Em que p representa todos os pixels de background da imagem (pixels pretos) e C é o 

conjunto das regiões de buracos na imagem. A Figura 2.5 abaixo ilustra o resultado desse 

processamento. 

 

 

 
 

Figura 2.5: Imagem de entrada e a imagem de saída com os buracos preenchidos. 

 

Erosão 

 

A erosão de uma imagem binarizada A por um elemento estruturante B, denotada por 

A Θ B, em que A e B sejam conjuntos pertencentes a Z2, pode ser definida pelo conjunto de 

todos os pontos z de forma que B, transladado por z, esteja contido em A [17]. A equação a 

seguir ilustra esse processo. 

 

𝐴 Θ 𝐵 = {𝑧|(𝐵)𝑧 ⊆ 𝐴}           (2.5) 

 

A forma com que a imagem será erodida e a extensão dessa operação depende do 

formato e do tamanho do elemento estruturante utilizado. De qualquer modo, esse processo 

implica o “afinamento” ou diminuição das regiões de foreground em uma imagem, tornando-

as menores e mais finas. 
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2.1.4 Processamento de Nível Intermediário 

 

No nível intermediário, há os processos de segmentação e de descrição e representação 

de objetos e regiões individuais [17]. A princípio, ocorre a segmentação, na qual as partes de 

interesse são “separadas” da imagem, podendo estas serem objetos ou determinadas regiões, 

mas que contenham propriedades ou atributos próprios específicos, como uma determinada 

cor ou textura. Desse modo, esses objetos ou regiões segmentados serão mantidos e tratados 

pelo algoritmo, enquanto que todo o restante da imagem – denominado de fundo – será 

apagado ou simplesmente desprezado por ele. 

Os algoritmos responsáveis por esse processo de segmentação se baseiam em duas 

abordagens principais, a saber, a similaridade e a descontinuidade entre os pixels. Na 

primeira, os pixels da imagem são analisados e separados de acordo com algum critério de 

similaridade, como a amplitude dos níveis de cinza, por exemplo. Alguns algoritmos 

conhecidos que utilizam essa abordagem são a binarização – explicada na seção anterior – e 

o crescimento de regiões. Já na segmentação por descontinuidade, variações abruptas de 

luminância entre pixels vizinhos são analisadas, havendo a separação de grupos de pixels uns 

dos outros por meio da detecção de bordas e contornos entre as regiões mais discrepantes. 

 

 

 
 

Figura 2.6: Imagem original e a segmentação da região de interesse. Neste caso, pela cor de 

pele. 

 

Outro processo pertinente a este nível é o da descrição e classificação das regiões 

segmentadas. Nele, as regiões obtidas pelo processo de segmentação – que geralmente 

contêm dados brutos de pixels, contemplando bordas, contornos e as regiões como um todo 

– são descritas e representadas de forma que possam ser processadas pelos passos seguintes. 

Para tanto, os dados são manipulados de modo a se extrair e realçar somente as características 

de interesse desejadas para o algoritmo em questão, com a posterior diferenciação das classes 

de objetos entre si. Exemplos de técnicas utilizadas neste processo são a extração de 

características e a rotulação, que define um rótulo diferente para cada região segmentada. 
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2.1.5 Processamento de Alto Nível 
 

O mais alto nível do processamento de uma imagem é aquele que atribuirá um sentido 

a um conjunto de objetos e regiões específicas obtidas, em algum momento, pelos passos 

anteriores [17]. Aqui, realiza-se a interpretação do conteúdo obtido de modo similar ao que 

ocorre na visão humana, ao se analisar uma imagem. Para isso, faz-se necessário reconhecer 

essas regiões seguindo seus padrões e interpretá-las, atribuindo-lhes um significado.  

As técnicas automatizadas e de análise prévia relacionadas ao reconhecimento de 

padrões podem ser divididas em três ramos, que são as técnicas estatísticas, as estruturais e 

as neurais [17]. A primeira delas consiste em definir vetores contendo uma série de 

características relativas à imagem em questão e aplicar métodos estatísticos para separar as 

classes. Para tanto, pode-se utilizar métodos probabilísticos, regras de decisão e outros 

classificadores específicos. 

As técnicas estruturais, por sua vez, representam os padrões e características das 

regiões segmentadas em uma estrutura em forma de árvore ou Strings, e os métodos de 

reconhecimento se baseiam no casamento de símbolos ou na definição e interpretação de 

sentenças, a partir de uma linguagem artificial. Por último, as técnicas neurais fazem o uso 

das chamadas Redes Neurais Artificiais, nas quais há uma fase exclusiva para realizar o 

treinamento e aprendizado prévio dos padrões, podendo ser feito de forma supervisionada ou 

não. 

Basicamente, o algoritmo de rede neural simula o cérebro humano, definindo vários 

“neurônios” artificiais ou núcleos conectados entre si, que processam as informações 

recebidas de entrada e direcionam o processamento a um próximo neurônio, construindo um 

caminho até se chegar a uma saída determinada, definindo uma classe específica. A 

quantidade de neurônios, precisão desejada, número máximo de iterações e outras 

características inerentes à rede são definidas previamente à execução do algoritmo. 

A seção seguinte aborda mais detalhadamente o conceito de reconhecimento de 

padrões integrado aos processamentos de médio e alto nível, juntamente com os processos 

pertinentes a essa área, além de apresentar outras técnicas utilizadas nesse contexto. 

 

 

2.2 Reconhecimento de Padrões 

 

O reconhecimento de padrões em uma imagem ou sequência de imagens é o ato de 

classificar, “reconhecendo” objetos ou regiões em categorias ou classes específicas [23]. Esse 

reconhecimento – descrito sucintamente nas Seções 2.1.4 e 2.1.5 – consiste em, a partir das 

informações obtidas pelo processamento de baixo nível e pelo processo de segmentação, 

utilizar um mecanismo de extração de características a fim de se obter um conjunto de 

informações numéricas ou simbólicas específicas sobre os diferentes objetos e regiões 

encontrados e, posteriormente, utilizar um esquema de classificação dessas regiões e objetos, 

de acordo com as características e informações extraídas de cada um deles. 
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Figura 2.7: localização do subprocesso de reconhecimento de padrões dentro do 

processamento de imagens. Retirado de [24]. 

 

A extração de características tem por finalidade a obtenção de informações a respeito 

dos atributos de uma região ou objeto [25]. Esses atributos podem estar relacionados com a 

sua cor, forma, tamanho, textura, dentre outros. A partir dos dados obtidos para cada objeto 

através da extração dessas características, é possível então agrupá-los em vetores ou alguma 

outra estrutura de dados e fornecer a entrada para o processo de classificação subsequente 

como uma combinação destes. 

Para realizar a classificação desses dados em diferentes classes específicas, faz-se 

necessária a definição do que são essas classes. Elas devem estar disponíveis previamente 

para o sistema e podem ser implementadas diretamente no código ou podem ser obtidas a 

partir de um conjunto de amostras contendo os objetos específicos a serem reconhecidos pelo 

sistema, fazendo o uso de técnicas de aprendizado de máquina – machine learning. 

Na implementação dessas classes diretamente no código, elas são descritas de forma 

direta, com valores de limiares específicos para cada padrão utilizado. Esses valores podem 

ser determinados por estatísticas descritivas, observações de comportamento ou tentativa e 

erro. Um detalhe a ser ressaltado aqui é que quanto mais classes diferentes precisarem ser 

definidas, mais padrões e características diferentes devem ser considerados a fim de se 

realizar a separação das classes com clareza e distinção. Esta é a implementação utilizada 

neste projeto em específico e mais detalhada no Capítulo 4. 

Já no aprendizado de máquina, as classes são definidas a partir de uma seção de 

treinamento, em que cada conjunto de padrões são fornecidos a ela e, dependendo do caso, a 

saída (classificação) desejada também. No caso do aprendizado supervisionado, o conjunto 

de padrões é fornecido juntamente com a sua classificação desejada para um algoritmo, e este 

forma regras para diferenciar as diferentes classes mapeando as saídas às entradas. No 

aprendizado não-supervisionado, por sua vez, as saídas desejadas não são fornecidas 

juntamente com as entradas, e o algoritmo procura por diferentes formas de distinguir essas 

entradas, estabelecendo e encontrando padrões específicos. 

Um exemplo de reconhecimento de padrões realizado constantemente e de forma 

automática na vida real é a própria visão humana. O ser humano, ao enxergar as coisas ao 
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seu redor, recebe informações sobre diversos objetos à sua volta, reconhecendo o que cada 

um deles representa e classificando-os nas diferentes “classes” conhecidas (mesa, cadeira, 

porta, computador, livro, etc). Esse processo é feito de forma quase que instantânea e 

praticamente sem esforço algum, mas na verdade milhões de neurônios estão processando 

essas informações atribuindo-lhes um sentido específico, da mesma forma que um algoritmo 

deve fazer. 

 

2.2.1 Reconhecimento de Gestos 

 

Pode-se aplicar os conceitos relacionados à área de reconhecimento de padrões a casos 

específicos, como, por exemplo, o reconhecimento de gestos. As técnicas de aprendizado 

automático de máquina podem ser aplicadas ao reconhecer gestos [26, 27], pois eles também 

formam diferentes padrões que podem ser classificados, talvez não pela sua cor ou textura, 

mas pela forma, tamanho ou distribuição de área. 

Neste projeto, também optou-se por utilizar técnicas específicas para o reconhecimento 

de gestos, porém baseadas unicamente em informações de histograma e características 

estruturais com a criação e manipulação de vetores de características contendo dados 

relacionados a diversas características distintas, atribuindo-lhes conjuntamente uma 

classificação para um determinado gesto. Essa abordagem pode ser melhor entendida na 

Seção 2.2.2 a seguir. 

 

2.2.2 Histograma e Características Estruturais 

 

O histograma – também chamado de distribuição de frequências – no contexto de 

processamento de imagens, é a informação relativa à quantidade de vezes ou pixels que um 

determinado valor se repete ao longo de um local ou dimensão da imagem [17]. Esses valores 

podem ser relacionados a uma determinada cor, ao nível de luminância ou a qualquer outra 

característica que um pixel possa representar, e podem ser verificados ao longo das linhas, 

colunas ou mesmo em regiões específicas e isoladas da imagem. A Figura 2.8 abaixo mostra 

um histograma da intensidade dos pixels de uma imagem em preto e branco. 

 

 

 
 

Figura 2.8: Imagem em preto e branco (a) e o seu respectivo histograma representado (b). 
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As características estruturais, por sua vez, estão relacionadas à forma, às dimensões, ao 

posicionamento e a todo o conjunto de informações relacionadas à determinada característica 

ou conjunto de características de um objeto ou região da imagem. Elas podem ser obtidas a 

partir da análise de histogramas, vetores de características ou diretamente, por meio dos 

pixels que compõem cada objeto ou região de interesse. Em uma imagem binária, por 

exemplo, pode-se definir uma característica estrutural relacionada ao tamanho da área (total 

de pixels) de uma determinada região definida por um componente conectado, ou pode-se, 

também, estabelecer uma outra característica relacionada à cor de um objeto em uma imagem 

colorida. 

 

 

2.3 Rastreamento Visual 
 

As técnicas de rastreamento visual visam a acompanhar e seguir a trajetória de um 

objeto ao longo de uma sequência de imagens após detectá-lo e localizá-lo na imagem [28]. 

Esse processo pode ser realizado por vários métodos diferentes, a partir da identificação da 

região ou do objeto de interesse, que podem ser separados em dois grupos principais: métodos 

determinísticos e métodos estocásticos. 

Os métodos determinísticos utilizam características físicas dos objetos para os 

identificar e iniciar seu rastreamento [28]. Essas características podem estar relacionadas ao 

formato ou à forma geométrica do objeto, sua cor ou textura, análise exclusiva do seu 

contorno, partes específicas deste ou a um conjunto destas. Cada um deles possui vantagens 

e desvantagens relativas, além de maior eficiência e adequação a situações específicas, que 

podem ser estudadas mais a fundo em outros trabalhos. Exemplos de técnicas de rastreamento 

visual baseadas em cálculos estatísticos são os algoritmos conhecidos Mean Shift e Cam Shift 

e os que utilizam fluxo-ótico, que conseguem detectar a direção e a intensidade dos 

deslocamentos ocorridos durante a sequência de imagens a partir de informações sobre a 

variação de brilho na imagem. 

Os métodos estocásticos, por sua vez, não se baseiam em comportamentos e 

características previamente conhecidas, mas utilizam a estimativa e a associação de dados 

para predizer a posição e as características do objeto no próximo quadro, através da análise 

do quadro atual e dos anteriores [28]. Existem várias técnicas e métodos que fazem uso desta 

abordagem não-determinística, como os estimadores de posição, que são capazes de estimar 

a localização de um objeto em movimento na sequência de imagens [29], filtros baseados na 

vizinhança [30], filtros por hipóteses de comportamento [31], entre outros. 

Podem ser implementadas diversas formas de identificação e representação do 

acompanhamento da trajetória do objeto rastreado. Algumas delas são a inserção de um ponto 

centroide no objeto, inserção de vários pontos sobre o objeto rastreado, utilização de um 

retângulo, elipse ou outra forma envolvendo toda a área do objeto, realce do contorno do 

objeto, ou mesmo o preenchimento da área ocupada pelo objeto com uma cor específica. 

As possíveis aplicações possíveis na área de visão computacional com a utilização do 

processo de rastreamento são inúmeras, dentre elas a identificação e contabilização de 

veículos em estradas com possibilidade de análise de fluxo de tráfego, monitoramento de 

ambientes e prevenção de incidentes por meio da observação de atividades suspeitas ou ações 

indesejadas, controle de qualidade e produtividade em fábricas e linhas de produção 
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industriais e acompanhamento e interpretação de gestos e comportamentos humanos para 

fins diversos (área de aplicação deste projeto). 

Neste projeto, optou-se por realizar um rastreamento com o acompanhamento da 

trajetória da região de interesse por um processo determinístico, baseado na verificação das 

bordas da região, sem o auxílio de técnicas conhecidas ou funções automáticas previamente 

fornecidas, que será minuciosamente explicado no Capítulo 4. 

 

 

2.4 Sistema de Cores YCbCr 

 

O sistema de cores YCbCr, utilizado massivamente neste projeto, é obtido a partir das 

informações de cores presentes no sistema RGB e representa as informações de luminância 

e crominância da imagem, também composto por 3 dimensões. A componente de luminância 

Y armazena a informação referente ao brilho de cada pixel na imagem, enquanto que as 

componentes Cb e Cr contemplam as informações referentes à crominância da imagem, com 

a diferença em azul e em vermelho, respectivamente, de cada pixel na imagem. 

 

 

 
 

Figura 2.9: Representação da imagem original e suas componentes Y, Cb e Cr 

respectivamente. 

 

Esse sistema de cores não é um sistema independente e absoluto, mas é derivado do 

sistema RGB original e, portanto, seus valores dependem deste. O processo de transformação 

entre os dois sistemas de cores supracitados é baseado em relações matemáticas 

representadas pelas equações a seguir, nas quais os valores de R, G e B dos pixels variam 

entre 0 e 255, no máximo. 
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Y = 0.114B + 0.587G + 0.299R; 

Cr = 0.713(R – Y) + 128;          (2.6) 

Cb = 0.564(B – Y) + 128. 

 

 

 O próximo capítulo abordará alguns dos trabalhos já realizados na área de 

reconhecimento de gestos, explicando as técnicas e métodos utilizados em cada um deles. 
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Capítulo 3 
 

Revisão Bibliográfica 
 

 

Este capítulo apresenta alguns dos trabalhos mais significativos realizados na área do 

reconhecimento de gestos e explica, sucintamente, as técnicas e os métodos utilizados para o 

alcance dos objetivos propostos. Objetiva-se, com isso, proporcionar uma visão geral mais 

atualizada nessa área, apresentando a forma de resolução de cada um deles, que geralmente 

é dividida nas etapas de detecção, rastreamento e reconhecimento do gesto. 

 

Reconhecimento de Gestos Estáticos 

 

Em um dos trabalhos [32], o reconhecimento dos gestos é realizado com o auxílio do 

algoritmo denominado de Convexity Hull – um método automático para detectar a envoltória 

de uma determinada região, representando-a por algum polígono específico. No contexto em 

questão, a mão é representada em forma de estrela, e essa representação ocorre após os 

processos de segmentação da cor de pele no campo YCbCr e a obtenção da maior área 

encontrada na imagem, que seria, supostamente, a mão. Assim, após a representação da mão 

pelo polígono específico, os dedos levantados são verificados de acordo com as regiões de 

background existentes entre os vértices do polígono, levando em consideração suas áreas e 

posições relativas a ele – ilustrados na Figura 3.1. Ademais, o rastreamento da mão é 

realizado com a utilização do método piramidal automático de Lukas-Kanade, que é um 

método diferencial baseado na estimativa de fluxo-ótico. No trabalho em questão, a 

quantidade de gestos válidos e reconhecidos pelo algoritmo foi estipulado em cinco, de 

acordo com a quantidade de dedos levantados na mão. 

 

 
 

Figura 3.1: Representação do polígono de Convexity Hull e as regiões de background 

utilizadas para a detecção da quantidade de dedos levantados na imagem. 
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Outros trabalhos [33] também seguiram a mesma linha de pensamento, propondo 

técnicas baseadas em análises manuais de características físicas de espaçamento e localização 

dos dedos na imagem, seja por meio de máximos locais, distância entre os picos ou 

estruturação do histograma. Tanto nesses trabalhos como no trabalho mencionado no 

parágrafo anterior, uma condição é estabelecida para o algoritmo funcionar: somente a região 

da mão (sem o braço) deve estar disponível na imagem para ser analisada, sendo que isso 

deve ser garantido pelo próprio usuário do sistema. 

Um artigo publicado em 2015 [12] apresentou o reconhecimento de gestos fazendo o 

uso de uma rede neural artificial (ANN) – técnica explicada sucintamente no capítulo 

anterior. Primeiramente, a segmentação da cor de pele é realizada baseada no espaço de cores 

denominado de LAB, utilizando o modelo da Comissão Internacional de Iluminação (CIE), 

no qual os componentes representam informações de crominância de acordo com os 

comprimentos de onda da luz. Assim, após a cor de pele ser segmentada e a imagem ser pré-

processada com a redução de ruídos e o preenchimento de buracos, o algoritmo extrai as 

características mais importantes da imagem resultante – contendo somente a mão. Isso é feito 

a partir da detecção dos pontos que contornam a mão, permitindo o cálculo e a obtenção do 

seu casco (convex hull). Os pontos do polígono obtido para contornar a mão são então 

definidos como sendo os pontos de características a serem analisados. 

Em relação ao funcionamento da rede neural artificial, o seu treinamento é realizado 

com um algoritmo de back propagation, no qual as entradas e as saídas desejadas são 

previamente apresentadas. Desse modo, a rede é treinada utilizando 13 neurônios na camada 

de entrada, 2 neurônios na camada central e 4 classes de gestos na camada de saída, todas 

com o peso inicializado por valores aleatórios. O processo de treinamento é repetido até os 

erros atingirem um valor máximo pré-estabelecido. Após treinada, a rede passa a ser capaz 

de classificar os novos gestos de entrada automaticamente. 

Já em outro artigo [26], também publicado em 2015, foi utilizado o classificador SVM 

one-agains-all (OAA) para realizar a classificação e o reconhecimento de gestos estáticos. 

Após o pré-processamento da imagem e a segmentação da cor de pele no campo YCbCr, a 

imagem passa a conter somente a região da mão (supõe-se o uso de uma blusa de manga 

comprida para tampar o braço até o pulso). Com isso, a extração de características é realizada 

com a utilização do algoritmo LCS (Localized Contour Sequence), que toma como base o 

contorno da mão obtido por meio do método de detecção de bordas de Canny e uma função 

definida de acordo com a posição dos pixels de contorno detectados, além de características 

baseadas em blocos particionados da região de interesse, em que, para cada bloco existente, 

um valor lhe seja atribuído de acordo com os pixels existentes. 

Assim, ocorre a mistura dessas duas características para se realizar o processo de 

reconhecimento, no qual há a etapa de classificação com uma quantidade de modelos binários 

estabelecida em número igual à quantidade de classes que se deseja separar. Com o 

treinamento previamente realizado, é, então, possível classificar os gestos apresentados ao 

sistema automaticamente pelo algoritmo. 

Alguns outros métodos baseados em redes neurais e em Máquinas de Vetores de 

Suporte (SVM, do inglês Support Vector Machine) também foram propostos em outros 

trabalhos. Um deles [27] utiliza métodos baseados na informação de cor de pele para 

segmentar a mão e propõe uma rede neural em lógica fuzzy (GRFNN) para a classificação. 

Já em um outro trabalho [34], há a utilização de filtros de Gabor para a extração de 

características dos gestos, que são combinadas com PCA e LDA para reduzir suas dimensões, 
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gerando projeções lineares e, posteriormente, uma SVM é utilizada para classificá-los, com 

a obtenção de boas taxas de reconhecimento. Além desses, podemos citar trabalhos [35, 36, 

37, 38] que fizeram uso da SVM para treinar os vetores de características gerados a partir de 

histogramas de gradientes orientados (HOG), que utilizaram redes neurais adaptativas e não 

supervisionadas ou até mesmo outros classificadores como o Naive Bayes Classifier e o K-

Nearest Neighbors. 

Todos os métodos apresentados acima fazem uso de câmeras simples que fornecem 

informações baseadas em duas dimensões somente (altura e largura). Contudo, existem 

outros trabalhos que também utilizaram sensores de profundidade como a câmera Time-of-

Flight (ToF) e o sensor KinectTM da Microsoft. Em um deles [39], é utilizado um algoritmo 

de segmentação para a mão baseado na informação de profundidade fornecida por uma 

câmera ToF integrada com três classificadores responsáveis por calcular as diferenças de 

profundidade, a média de maximização de margem do vizinho mais próximo (para detectar 

o sinal estático) e estimar a orientação da mão (para minimizar os erros). O reconhecimento 

dos gestos é então realizado a partir da combinação dos três métodos de classificação 

auxiliados por palavras predefinidas armazenadas em um dicionário. Já um outro trabalho 

[40] utilizou o KinectTM para capturar imagens de profundidade e remover suas regiões de 

fundo. Assim, é possível gerar um perfil da profundidade da pessoa usuária do sistema, e o 

seu perfil de movimento é gerado a partir da diferença entre os quadros consecutivos, 

facilitando o processamento e fazendo eficiente uso da câmera. 

 

Reconhecimento de Gestos Dinâmicos 
 

Um dos trabalhos que propuseram técnicas para o reconhecimento de gestos dinâmicos 

[41] implementou um método baseado no gesto inicial do movimento e no seu gesto final. 

Para tanto, a sequência de imagens contendo o gesto dinâmico é mapeada em N imagens 

estáticas em um formato circular – com uma angulação e posicionamento específicos – 

relativas a cada instante de tempo determinado, como pode-se visualizar na Figura 3.2. Em 

seguida, um método para se obter as características baseadas na distribuição de densidade 

(DDF, do inglês Density Distribution Features) é realizado em cada imagem estática já 

binarizada, com um peso maior para as regiões relativas aos dedos da mão, a fim de separá-

los em quatro diferentes classes. Esse método é realizado em uma série de passos, como a 

determinação da centroide do círculo formado pela junção dos gestos estáticos, cálculo da 

menor e da maior distância entre os pixels da mão e a centroide, definição de várias sub-

regiões em formato de anel contendo os pixels das mãos estáticas, obtenção dos pixels das 

mãos existentes em cada sub-região, cálculo do DDF da imagem circular formada pelos 

gestos estáticos baseado nos pixels separados e obtenção de um vetor de características para 

realizar a sua comparação com outros vetores padrões pré-definidos como modelos dos 

gestos. 
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Figura 3.2: Mapeamento circular dos frames obtidos em cada instante de tempo da sequência 

de imagens utilizada. 

 

Outros trabalhos [42, 43, 44] na área de reconhecimento de gestos dinâmicos utilizaram 

os Modelos Ocultos de Markov (HMM, do inglês Hidden Markov Models), que é um dos 

classificadores mais utilizados para o reconhecimento de padrões dinâmicos. Um deles [45] 

apresentou um sistema para reconhecer os gestos dinâmicos considerando-os como um 

conjunto de movimentação e alterações discretas, porém sem permitir deformações contínuas 

na forma da mão. Para isso, um motor de reconhecimento foi desenvolvido, em que combina 

o reconhecimento estático da forma física realizado pela análise de contorno discriminante, 

o filtro Kalman baseado no rastreamento da mão e um esquema de caracterização temporal 

baseado em HMM, o que tornou o sistema bastante robusto no contexto de fundos 

complexos. 

Em mais um dos trabalhos [46], o reconhecimento de gestos é realizado a partir da 

utilização da técnica DTW (Dynamic Time Warping), com algumas modificações de 

implementação. Essa técnica realiza um mapeamento não linear de características no tempo, 

permitindo que os diferentes padrões sejam classificados mesmo que estejam um pouco 

distorcidos ou deslocados. Dessa forma, o algoritmo possui uma etapa de treinamento e outra 

de teste e, para as duas etapas, faz-se necessária a segmentação da mão a partir de 

informações de cor e de profundidade. 

Com a mão segmentada, obtém-se a curva relativa à sua série temporal, que consiste 

em um processo no qual a palma da mão é removida da imagem por um círculo definido no 

seu interior com um raio variável para cada gesto diferente. Então, o contorno da região é 

obtido por meio da função de Canny e a curva da série temporal é representada pela função 

f(x)  = y, na qual x representa cada pixel P do contorno da imagem, começando pelo pixel 

mais inferior P1 e prosseguindo pela direção horária, e y representa a distância entre o pixel 

atual e o pixel central da região P0. O resultado desse processo pode ser melhor visualizado 

na Figura 3.3 abaixo. 
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Figura 3.3: Processo da definição da curva relativa à série temporal da mão. (a) Mão 

segmentada, (b) região da mão segmentada e pré-processada, (c) palma da mão a ser 

removida pelo círculo, (d) contorno da mão após a remoção da palma, (e) curva relativa à 

série temporal da mão e (f) curva da série temporal normalizada. 

 

A partir da curva definida pelo processo supracitado, o sistema é treinado com suas 

informações, com a diferença de que cada dedo representado pela curva, ou seja, cada região 

contendo um máximo local relacionado a um pico de amplitude, é tratado em separado, de 

modo que eles possam ser comparados e inseridos em cada classe separadamente, e o 

conjunto das classificações individuais determina a classificação final de cada gesto. Desse 

modo, dois diferentes gestos podem ser decompostos em uma única curva de série temporal 

para ser analisada e tratada pelo algoritmo. 

Diversos outros trabalhos [47, 48, 49] também utilizaram a técnica de DTW para 

classificar os gestos realizados. Essa técnica é bastante aplicada, pois, ao encontrar o 

alinhamento ótimo entre dois sinais – a partir do cálculo da distância entre cada par de pontos 

possível em termos de seus valores de características associadas –, é possível obter diferentes 

classes baseadas nas curvas distintas geradas. 

Além desses, em outros trabalhos existentes na literatura [50, 51, 52], o reconhecimento 

dos gestos é realizado com o auxílio de luvas com sensores eletrônicos que possibilitam a 

construção de um modelo 3D para a mão. Nos contextos em questão, as luvas utilizadas 

contêm sensores espalhados que geram a informação da localização espacial de cada um 

deles para um receptor, de modo que, a partir de alguns cálculos, é possível determinar a 

distância entre eles e as relações matemáticas das suas posições. Assim, o processo de 

reconhecimento de gestos não utiliza uma câmera para detectar a mão e a sua forma, mas 

informações transmitidas pela própria luva para serem processadas pelo computador. 

O próximo capítulo apresentará a metodologia proposta para o alcance dos objetivos 

definidos neste projeto, explicando-a minuciosamente quanto às divisões dos módulos e aos 

processamentos realizados.  
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Capítulo 4 
 

Metodologia Proposta 

 

 

Este capítulo apresenta a metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho 

de modo a explicar, minuciosamente, os processos aqui adotados e as funções utilizadas para 

a composição do trabalho como um todo. Essa metodologia – utilizada neste projeto para a 

resolução do problema aqui apresentado – foi inserida em um sistema composto por três 

módulos: Execução Contínua, Alteração de Senha e Ajuda. Enquanto os dois últimos 

módulos são responsáveis por fornecer um mero auxílio de coerência ao sistema, o primeiro 

contempla todo o estudo apresentado e realizado neste projeto. 

Dessa forma, no módulo de alteração de senha, é pedido para o usuário inserir, por 

meio de um teclado numérico, a senha correta armazenada no sistema, e, em seguida – caso 

a senha inserida esteja correta – é pedida a entrada de uma nova senha, e esta é armazenada 

no sistema no lugar da senha anterior. Já o módulo de ajuda contém uma lista com os 

possíveis comandos válidos e suas funções no sistema, como parar a execução, sair, 

suspender, dentre outros. 

O módulo de execução contínua, por sua vez, segue, sequencialmente, a divisão do 

processamento de imagens ilustrada na Figura 2.3, com algumas pequenas modificações, e, 

com isso, o seu algoritmo é dividido em seis partes principais – ilustradas na Figura 4.1 

abaixo –, sendo que em cada uma delas há um conjunto de processos específicos que serão 

detalhados nas próximas seções. 

 

 

 
 

Figura 4.1: Visão geral do algoritmo proposto. 
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4.1 Aquisição da Imagem 
 

 As imagens utilizadas no algoritmo proposto neste trabalho são, a princípio, 

capturadas por meio de um webcam integrada ao computador e fornecidas a ele, com a devida 

realização dos processos de amostragem e quantização mencionados no Capítulo 2, e a 

consequente obtenção das imagens em formato digital como entradas. Contudo, nada impede 

a utilização de outra fonte similar para a aquisição das imagens, como uma câmera de vídeo 

externa ou algum outro dispositivo. 

 

4.2 Pré-Processamento 

 

A etapa de pré-processamento, responsável por preparar a imagem para ser utilizada 

pelas demais partes do algoritmo, e de extrema importância para a obtenção dos resultados 

esperados, foi implementada com a utilização de 3 (três) diferentes processos 

(redimensionamento, transformação para a representação de crominância e luminância e 

borramento), de acordo com a Figura 4.2 abaixo. 

 

 
 

Figura 4.2: Sequência dos processos relativos à etapa de pré-processamento. 

 

4.2.1 Redimensionamento 

 

O redimensionamento das imagens é o primeiro processo realizado pelo algoritmo 

dentro da etapa de pré-processamento, após suas aquisições. Ele é realizado para uniformizar 

as dimensões das imagens de entrada, independentemente da resolução do dispositivo de 

captura utilizado. Dentre as diversas técnicas de redimensionamento existentes, optou-se, 

neste projeto, pela utilização de uma interpolação bicúbica, que possui um resultado mais fiel 

e suave do que o método linear ou bilinear, interpolando cada pixel da imagem utilizando a 

informação de 4x4 pixels de vizinhança. 

A largura e a altura das imagens redimensionadas foram definidas para possuírem um 

tamanho fixo, com 320 pixels e 240 pixels respectivamente. Assim, o fator de escala para a 

largura é igual a 320/x para a largura da imagem e 240/y para a sua altura, em que x e y 

representam, respectivamente, os valores da largura e altura originais da imagem. 
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4.2.2 Transformação para a Representação de Crominância e Luminância 

 

As imagens de entrada obtidas pelo algoritmo – originalmente representadas nas 

escalas de azul, verde e vermelho (BGR) –, foram convertidas para a representação em escala 

de luminância e crominância das componentes azul e vermelho (YCrCb). Apesar de existirem 

outras representações possíveis, esta também é muito utilizada para aplicações em vídeo e 

que necessitem processar cor de pele, por separar a informação de luminância da imagem. 

Esta transformação é realizada, no caso deste projeto, por meio das equações apresentadas 

no Capítulo 2, em que cada nova componente é relacionada, matematicamente, com as 

componentes BGR orginais. 

 

4.2.3 Borramento 

 

O borramento da imagem é então realizado para suavizá-la e remover os pequenos 

ruídos existentes nela. Esse processo é realizado com a aplicação de um filtro linear (por 

questões de velocidade e simplicidade), utilizando uma máscara representada por uma matriz 

de tamanho 3x3, de igual peso para cada elemento e de ancoragem no termo central, ou seja, 

cada pixel da imagem será posicionado como sendo o elemento central da sua máscara 

respectiva. 

 

 
 

Figura 4.3: Exemplo de uma imagem (a) antes e (b) depois do processo de borramento. 

 

 

4.3 Segmentação 
 

A etapa de segmentação realizada neste projeto tem por objetivo separar as regiões da 

imagem que apresentam cor de pele de todas as demais. Assim, todos os pixels que não 
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apresentam cor de pele são descartados (convertidos para a cor preta) e definidos como 

pertencentes ao plano de background da imagem. 

O processo definido para a realização da segmentação foi a binarização, na qual o 

critério utilizado para o estabelecimento do limiar de separação das classes das imagens foi 

definido seguindo a descrição contida em [53], em que objetiva-se segmentar as regiões que 

contenham cor de pele (representando-as pela cor branca) das demais (representando-as pela 

cor preta). 

Os critérios para a definição de cor de pele, segundo descrito em [53], são baseados em 

uma elipse formada no espaço Cr x Cb que concentra as características dessa cor. Essa elipse 

é descrita nas fórmulas 4.1 e 4.2 a seguir, nas quais, se os valores de Cb e Cr forem limitados 

entre 0 (mín) e 255 (máx), os parâmetros serão: 𝑐𝑥 = 109,38; 𝑐𝑦 = 152,02; 𝜃 = 2,53; 𝑎 =

25,39 e 𝑏 = 14,03 (às vezes, faz-se necessário variar as componentes “a” e “b” dependendo 

da iluminação do ambiente). 

 

(𝑥−𝐶𝑥)2

𝑎2
+

(𝑦−𝑐𝑦)
2

𝑏2
= 1    (4.1) 

 

[
𝑥 − 𝑐𝑥

𝑦 − 𝑐𝑦
] = [

cos 𝜃 sin 𝜃
− sin 𝜃 cos 𝜃

] [
𝐶𝑏 − 𝑐𝑥

𝐶𝑟 − 𝑐𝑦
]   (4.2) 

 

A Figura 4.4 abaixo ilustra essa elipse representada graficamente no espaço Cr x Cb. 

 

 
 

Figura 4.4: Ajuste linear e o modelo elíptico no espaço de cor Cr-Cb. Os pontos azuis 

representam a área do ajuste linear, e os pontos vermelhos representam a área elíptica. 

 

É importante mencionar que este processo é um dos mais críticos neste trabalho – ou 

em qualquer outro trabalho no qual ocorra o processamento de uma imagem –, pois nele são 

definidas as regiões de interesse para os processos subsequentes. Assim, quaisquer erros 

ocorridos durante esta fase implicarão consequências posteriores, gerando um possível 

resultado indesejado que contribuirá de forma negativa para a eficiência do algoritmo como 

um todo. A Figura 4.5 a seguir ilustra o resultado da segmentação descrita nesta subseção. 
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Figura 4.5: Exemplo de uma imagem (a) original e (b) após a segmentação de cor de pele. 

 

 

4.4 Pós-Processamento 

 

A etapa de pós-processamento é responsável por corrigir pequenas falhas possíveis 

decorrentes do processo de segmentação, nas situações em que alguns pixels ou conjunto de 

pixels não são reconhecidos na região contendo cor de pele ou outros efeitos indesejados. 

Assim, os processos a seguir são realizados de modo a corrigir esses defeitos. 

 

4.4.1 Preenchimento de Buracos 

 

Para este processo, primeiramente foi utilizada uma função para encontrar os contornos 

da imagem binarizada e armazená-los em um vetor específico. O método utilizado por essa 

função procura os contornos e os organiza em uma arquitetura de dois níveis, na qual o 

primeiro armazena os limites dos contornos e o segundo armazena os limites dos buracos 

existentes em cada contorno. A função armazena somente os pontos terminais dos segmentos 

dos contornos, comprimindo-os horizontal, vertical e diagonalmente. Em seguida, para cada 

contorno encontrado, é verificado o tamanho da sua área interna e, caso ela seja maior que 

1,5% da imagem, ou seja, 1150 pixels neste caso, ele é mantido e preenchido totalmente com 

a cor branca, e eliminado caso seja menor. 

Assim, as regiões com áreas menores na imagem, que tipicamente representam os 

ruídos e outras áreas indesejadas ainda não removidas, são eliminadas da imagem, restando 

apenas as regiões maiores, como, por exemplo, a mão. 
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Figura 4.6: Exemplo de uma imagem (a) antes e (b) depois do processo de preenchimento de 

buracos. 

 

4.4.2 Erosão 

 

A erosão das imagens neste trabalho após a segmentação das regiões de interesse tem 

como principal objetivo a separação de possíveis dedos que possam estar unidos 

indevidamente, devido à distância entre a mão e a câmera ou algum outro possível fator. 

O método aqui utilizado convolui a imagem com um elemento estruturante definido 

em forma de elipse de semieixos iguais a 3 pixels, denominado de núcleo. A medida que esse 

núcleo percorre a imagem, o pixel de menor valor sobreposto encontrado é substituído na 

imagem original na posição central relativa para cada iteração. Assim, toda a região de 

foreground da imagem binarizada é afinada conforme ilustra a Figura 4.7 a seguir. 

 



29 
 

 
 

Figura 4.7: Exemplo de uma imagem (a) antes e (b) após o processo de erosão. 

 

 

4.5 Representação e Descrição; Reconhecimento e 

Interpretação 
 

Nas duas últimas etapas do algoritmo, são realizados os processos de detecção da mão 

e o acompanhamento da sua trajetória, além do reconhecimento dos gestos feitos pela pessoa, 

armazenando-os em um vetor de tempos em tempos e realizando toda a estrutura lógica do 

sistema. Assim, essas duas etapas em conjunto são compostas por três partes principais e uma 

complementar, a saber: a primeira parte referente à detecção da mão na imagem, a segunda 

referente ao rastreamento da mão detectada pela sequência de imagens de entrada fornecida 

ao algoritmo, e a terceira parte responsável pelo reconhecimento do gesto em um 

determinado instante de tempo. 

Além dessas três, uma parte complementar também é necessária para prover toda a 

parte lógica responsável por controlar e organizar a sequência de gestos identificados, 

compará-los e atribuir-lhes um significado (no caso deste projeto especificamente, o de uma 

senha). A Figura 4.8 a seguir ilustra essa composição. 
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Figura 4.8: Composição da etapa de representação e descrição e de reconhecimento e 

interpretação do algoritmo. 

 

4.5.1 Parte 1: Detecção da Mão 
 

Após as etapas iniciais do algoritmo explicadas acima, sua primeira função é detectar 

a mão na imagem. Esse processo é realizado por meio de uma técnica na qual procura-se 

identificar quatro dedos levantados de uma possível mão candidata na imagem (indicador, 

médio, anelar e mínimo), acrescida da verificação se as regiões de background identificadas 

não são componentes fechadas inseridas no interior da provável mão. 

 
Análise dos Quatro Dedos 

 

Para identificar uma possível mão aberta candidata – posicionada na direção vertical e 

com os dedos para cima –, o algoritmo, primeiramente, percorre pixel a pixel da imagem, 

desde a primeira coluna da primeira linha até a última coluna da última linha, analisando se 

o pixel em questão é branco (representando regiões de cor de pele) ou preto (background). O 

algoritmo pode ser encontrado no Apêndice A deste documento e funciona da seguinte forma 

– em que Dmin e Dmax representam o valor mínimo e o máximo, respectivamente, aceitos para 

a largura de um dedo qualquer, que deve estar entre 0,1% e 12,5% da largura da imagem; e 

Emin e Emax representam o valor mínimo e o máximo, respectivamente, aceitos para a largura 

entre dois dedos adjacentes, também limitada entre 0,1% e 12,5% da largura da imagem: 
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Figura 4.9: Ilustração do algoritmo de detecção da mão da imagem. A linha azul contínua  

representa a posição encontrada pelo algoritmo para uma provável mão. Para as distâncias 

representadas em azul e em laranjado, o algoritmo verifica se elas estão limitadas pelos 

valores Dmin, Dmax, Emin e Emax. 

 

1) Se o pixel atual for preto, continua para o próximo pixel; senão, identifica um 

possível dedo mínimo, continua para o próximo pixel e vai para o passo 2. 

2) Se o pixel atual for preto, verifica se a quantidade de pixels brancos encontrados 

para o dedo mínimo é maior que Dmin e menor que Dmax, continua para o próximo pixel e vai 

para o passo 3, senão, volta ao passo 1. Se o pixel atual for branco, incrementa a quantidade 

de pixels brancos encontrados, vai para o próximo pixel e repete o passo 2. 

3) Se o pixel atual for preto, verifica se a quantidade de pixels pretos encontrados desde 

o último pixel branco é maior que Emin e menor que Emax, continua para o próximo pixel e 

repete este passo; senão, volta ao passo 1. Se o pixel atual for branco, verifica se a quantidade 

de pixels pretos encontrados desde o último pixel branco é maior que Emin e menor que Emax, 

identifica um possível dedo anelar, continua para o próximo pixel e vai para o passo 4; senão, 

volta ao passo 1. 

4) Se o pixel atual for preto, verifica se a quantidade de pixels brancos encontrados 

para o dedo anelar é maior que Dmin e menor que Dmax, continua para o próximo pixel e vai 

para o passo 5; senão, volta ao passo 1. Se o pixel atual for branco, incrementa a quantidade 

de pixels brancos encontrados, vai para o próximo pixel e repete o passo 4. 



32 
 

5) Se o pixel atual for preto, verifica se a quantidade de pixels pretos encontrados desde 

o último pixel branco é maior que Emin e menor que Emax, continua para o próximo pixel e 

repete este passo; senão, volta ao passo 1. Se o pixel atual for branco, verifica se a quantidade 

de pixels pretos encontrados desde o último pixel branco é maior que Emin e menor que Emax, 

identifica um possível dedo médio, continua para o próximo pixel e vai para o passo 6; senão, 

volta ao passo 1. 

6) Se o pixel atual for preto, verifica se a quantidade de pixels brancos encontrados 

para o dedo médio é maior que Dmin e menor que Dmax, continua para o próximo pixel e vai 

para o passo 7; senão, volta ao passo 1. Se o pixel atual for branco, incrementa a quantidade 

de pixels brancos encontrados, vai para o próximo pixel e repete o passo 6. 

7) Se o pixel atual for preto, verifica se a quantidade de pixels pretos encontrados desde 

o último pixel branco é maior que Emin e menor que Emax, continua para o próximo pixel e 

repete este passo; senão, volta ao passo 1. Se o pixel atual for branco, verifica se a quantidade 

de pixels pretos encontrados desde o último pixel branco é maior que Emin e menor que Emax, 

identifica um possível dedo indicador, continua para o próximo pixel e vai para o passo 8; 

senão, volta ao passo 1. 

8) Se o pixel atual for preto, verifica se a quantidade de pixels brancos encontrados 

para o dedo indicador é maior que Dmin e menor que Dmax, continua para o próximo pixel e 

vai para o passo 9; senão, volta ao passo 1. Se o pixel atual for branco, incrementa a 

quantidade de pixels brancos encontrados, vai para o próximo pixel e repete o passo 8. 

9) A verificação de um possível componente fechado é realizada de acordo com o 

método descrito na subseção a seguir. 

 
Verificação de Componente Fechado 

 

Ao identificar uma possível mão na imagem (com dimensões e proporções adequadas) 

por meio do processo descrito na subseção anterior, é realizada uma verificação se o espaço 

de background localizado entre o segundo e o terceiro dedo é um espaço aberto ou fechado, 

para desprezar uma possível região detectada erroneamente como sendo uma mão. O código-

fonte dessa verificação, explicada resumidamente abaixo, pode ser encontrada no Apêndice 

A deste documento. 

Para realizar a verificação se o espaço em questão é ou não uma região aberta, uma 

função recursiva é utilizada (Apêndice A.2), na qual são passados os parâmetros da posição 

espacial (r,c) do pixel central desse espaço, a altura “h” da posição localizada um pouco 

acima da extensão máxima dos possíveis dedos, duas variáveis booleanas “Esq” e “Dir” 

inicialmente falsas, que representam a origem do caminho percorrido pela função na imagem, 

e uma matriz de booleanos M[x][y] do tamanho da região retangular envolvendo a mão, que 

armazena os pixels já percorridos pela função com o valor “true”.  

A partir dessas informações, o algoritmo percorre a região de background em questão 

de baixo para cima até passar a altura “h” e retornar o valor “true”, que representa um espaço 

aberto. Esse processo é realizado, chamando-se a função recursivamente com os parâmetros 

“r – 1” e “c”. Caso a função encontre um pixel branco nesse percurso, ela muda de direção e 

chama a si mesma com os parâmetros “r”, “c + 1” e “Esq = false”, ou seja, o pixel da direita. 

Então a função verifica o pixel de cima e repete o procedimento indo sempre para cima ou 

para a direita até passar a altura “h”. 
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Porém, se a função encontrar um pixel branco acima e à direita, ela volta à posição em 

que parou de ir para cima e passa a percorrer a região na direção esquerda, marcando a 

variável “Dir = false” naquela posição e repetindo todo o procedimento até passar a altura 

“h”. Contudo, caso a função não possua mais saída para cima, nem para a direita e nem para 

a esquerda (a função nunca vai para baixo), o valor “false” é retornado, indicando um espaço 

fechado e o algoritmo descarta aquela região, que não é mais interpretada como uma mão. 

 

 

 
 

Figura 4.10: Ilustração de pontos do algoritmo de verificação de componente fechado para a 

região da mão. Em azul, a altura “h”; e, em vermelho, o ponto de partida do algoritmo. 
 

 

Outras Técnicas Auxiliares 

 

Além dessas, outras técnicas foram utilizadas neste projeto para melhorar a eficiência 

e o desempenho do algoritmo, responsáveis por verificar se a região de interesse encontrada 

está muito perto das bordas da imagem, ou se ela é muito pequena ou grande demais. Se 

todos os valores encontrados estiverem dentro de parâmetros específicos adequados, a mão 

é então identificada, e uma região de interesse (ROI) é criada inicialmente com as margens 

definidas em 5% a mais da distância encontrada entre o primeiro pixel do dedo mínimo e o 

último pixel do dedo indicador para a largura, e 10% desse valor acima da primeira linha 

contendo um pixel de foreground. A altura da região de interesse é definida inicialmente com 

o mesmo valor da sua largura. 

A seguir, a função para detectar o polegar – descrito na Seção 4.5.3 – é chamada duas 

vezes: a primeira delas passando-se o parâmetro relativo a uma mão destra e a segunda vez 
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com um parâmetro de mão canhota. Desse modo, se a função retornar o valor “true” para a 

primeira chamada e “false” para a segunda, o sistema identifica uma mão destra; senão, 

identifica uma mão canhota. 

 

4.5.2 Parte 2: Acompanhamento da Trajetória da Mão 
 

Após a mão ser detectada e sua região ser localizada na imagem pelos passos descritos 

anteriormente, um processo para acompanhar a trajetória da mão na sequência de imagens é 

inicializado. Esse processo, porém, é realizado de maneira independente da utilização de 

funções automáticas prontas concedidas pela ferramenta em uso. Procurou-se, neste trabalho, 

realizar o rastreamento dessa forma para fins de estudo e verificação de eficiência, podendo 

ser, inclusive, aproveitado em outros conceitos que também segmentem o objeto em questão 

do fundo da imagem. 

Esse processo utiliza a premissa de que o objeto a ser rastreado – neste caso, a mão – 

esteja segmentado do plano de fundo da imagem com todos os seus pixels representados na 

cor branca, enquanto que aquele esteja na cor preta. Uma vez localizado, uma verificação é 

feita dentro da área de interesse definida, buscando a posição do pixel branco que esteja mais 

à esquerda e do pixel branco mais à direita dessa região, atualizando a largura da região de 

interesse de acordo com esses novos parâmetros. O mesmo procedimento é realizado para se 

encontrar o pixel branco que esteja localizado mais acima dessa região, e seu limite superior 

é então atualizado. 

Caso o primeiro pixel branco encontrado estiver na primeira linha do ROI, a verificação 

é continuada para além da sua margem esquerda até que se encontre, definitivamente, o pixel 

branco mais à esquerda do componente representando sua extremidade e, assim, seu limite 

seja atualizado. Esse mesmo procedimento é realizado para a parte superior e à direita do 

componente, caso os pixels brancos encontrados estejam na linha mais acima ou na última 

coluna do ROI, respectivamente. 

Porém, para se definir o limite inferior do ROI, o procedimento é um pouco diferente. 

Como a mão é seguida pelo pulso e o antebraço em uma região homogênea na imagem, não 

é possível buscar o pixel branco mais inferior possível, pois ele se estende até o braço do 

indivíduo. Para contornar esse problema, o algoritmo verifica linha por linha do ROI, a partir 

do final até a metade deste, quantos pixels brancos são encontrados em cada uma delas. Caso 

esse valor seja o menor encontrado, ele é armazenado em uma variável, porém caso não seja, 

ele é comparado com o menor valor encontrado e, se a razão entre esses dois valores for 

maior que 1,3, ou seja, se uma linha contiver uma quantidade de pixels brancos com pelo 

menos 30% a mais que a linha contendo a quantidade mínima encontrada, o limite inferior é 

definido como sendo a altura dessa linha com a quantidade mínima de pixels brancos na 

imagem mais 10% da nova altura do ROI. 

A explicação para se definir o limite inferior dessa forma é que, na anatomia de uma 

pessoa normal, a largura da região do pulso é sempre menor que a largura da região localizada 

na base da mão, a não ser por alguma deficiência física, doença ou anormalidade, e, portanto, 

essa diferença de aproximadamente 1 3⁄  é assegurada como uma margem de segurança para 

qualquer erro de processamento que possa ocorrer, como por exemplo, a falha na detecção 

da quantidade de pixels corretos representando a mão em uma determinada linha percorrida. 
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Figura 4.11: Ilustração do processo de limitação inferior do ROI. Em amarelo, a linha com a 

menor quantidade de pixels brancos encontrada; e, em laranjado, a primeira linha com uma 

quantidade de pixels brancos maior que 30% da linha amarela. 

 

4.5.3 Parte 3: Reconhecimento dos Gestos 

 

Após o sistema segmentar a região de pele, identificar a mão na imagem e inicializar o 

seu rastreamento por meio dos passos anteriores, a parte de reconhecimento de gestos é 

inicializada, e, para isso, características específicas de forma, posicionamento e dimensão 

são analisadas a fim de se identificar cada gesto válido no sistema. Os gestos que podem ser 

reconhecidos pelo sistema estão ilustrados na Figura 4.12 a seguir. 
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Figura 4.12: Gestos válidos reconhecidos pelo algoritmo (o sétimo e o oitavo gesto são 

alternativas para uma mesma classificação). 

 

O processo para reconhecer os gestos realizados pelo usuário do sistema é feito por 

meio da combinação de duas análises específicas, a saber, a obtenção da quantidade de dedos 

levantados na mão e a detecção da presença ou ausência do polegar. As técnicas utilizadas 

em ambos os procedimentos são apresentadas a seguir. 

 

Detecção da Quantidade de Dedos Levantados 
 

Para a detecção da quantidade de dedos levantados na mão, o algoritmo percorre 

somente a parte superior R da região de interesse (contendo os dedos em uma mão aberta) e 

verifica a quantidade de componentes conectados, suas áreas e suas dimensões, além da 

disposição deles na região, sendo que cada conjunto encontrado dentro dos parâmetros 

adequados é interpretado como um dedo levantado. Esse procedimento é realizado com 

algumas restrições, de acordo com o processo e os parâmetros apresentados abaixo. 

Para a definição do limite inferior da região R, o algoritmo percorre cada linha do ROI, 

de cima para baixo, e define um limite inferior Linf como sendo a primeira linha encontrada 

na qual haja uma única sequência de pixels de foreground adjacentes, e que esta seja maior 

que 30% da largura (Rx) do ROI, acrescida de um valor 𝑅𝑦 20⁄ , em que Ry é a altura do ROI, 

ou seja, 5% da altura. Desse modo, em uma mão aberta, o limite Linf será uma das primeiras 

linhas da região da base dos dedos da mão, enquanto que, em uma mão fechada, esta será 

uma das primeiras linhas da parte de cima da mão, como pode se verificar na Figura 4.13 a 

seguir. 
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Figura 4.13: possíveis casos para a definição da região R, em que a linha tracejada representa 

o ponto de parada do algoritmo e a linha contínua representa o limite Linf. (a) Mão aberta e 

(b) mão fechada. 

 

Durante o processo mencionado no parágrafo anterior, o algoritmo já realiza a 

contabilização de quantos componentes conectados existem dentro da região R, fazendo a 

análise linha por linha e verificando a disposição dos componentes na imagem e suas 

respectivas áreas. Caso não seja encontrada nenhuma região de pixels conectados dentro da 

região R, o sistema interpreta o gesto com nenhum dedo levantado, ou seja, uma mão fechada. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, caso o sistema encontre uma, e apenas uma 

região de componentes conectados cuja área seja limitada entre 0,03% e 1% da imagem, ou 

seja, maior que 30 pixels e menor que 800 pixels neste caso, e cuja largura seja menor que 

40% de Rx, o sistema interpreta o gesto com um dedo levantado. Contudo, se o algoritmo 

encontrar duas, três ou quatro regiões de componentes conectados distintas, cujas áreas sejam 

limitadas pelos valores apresentados e cujas larguras sejam menores que 40% de Rx, o 

sistema interpreta o gesto com dois, três e quatro dedos levantados respectivamente. 

Caso haja algum componente com área maior que 1% da imagem ou com largura maior 

que 40% de Rx dentro da região R, o sistema interpreta a imagem como um gesto inválido. 

 

Presença do Polegar na Mão 

 

Para a detecção da presença do polegar na mão, primeiramente o algoritmo faz a análise 

se a mão é destra ou canhota e se foi encontrado pelo menos um dedo levantado pelo processo 

anterior ou não. O processo abaixo é então realizado. 

Caso algum dedo levantado seja encontrado, o algoritmo percorre a coluna localizada 

na posição relativa a 85% do ROI para a mão destra, ou 15% para a mão canhota, e, se 

nenhum pixel da coluna for branco ou algum pixel da metade superior da coluna for branco, 

é retornada a ausência do polegar; porém, se algum pixel da metade inferior da coluna for 

branco, é retornada a presença do polegar, independetemente da pessoa ou distância da 

câmera. 
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Caso nenhum dedo levantado seja encontrado, o algoritmo percorre a coluna localizada 

na posição relativa a 80% do ROI para a mão destra, ou 20% para a mão canhota, e, se um 

conjunto de pixels brancos adjacentes com até 25% da altura do ROI for encontrado, é 

retornada a presença do polegar; senão, sua ausência é retornada. 

 

 
 

Figura 4.14: Exemplo de linhas para a verificação da presença do polegar na imagem para 

uma (a) mão aberta e uma (b) mão fechada. 

 

Análises Adicionais 

 

Um outro processamento também é realizado para auxiliar a validação dos gestos nas 

imagens. Considerando que a largura do ROI seja definida por Lr e sua altura por Hr, o 

processamento se dá de forma a verificar a possibilidade de se extrair um círculo de raio igual 

a 3𝐿𝑟 20⁄ , ou seja, de 15% da largura, e com seu centro definido na posição P(
𝐿𝑟

2
, 

3𝐻𝑟

5
) da 

região de foreground da imagem (próxima ao centro da palma da mão). Esse processo visa a 

validar todos os gestos realizados com a mão aberta e com a sua palma voltada para a câmera, 

ou com a mão fechada e alinhada com a câmera, sendo que qualquer outro gesto que fuja 

deste padrão é interpretado como um gesto inválido pelo sistema. 
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Figura 4.15: Ilustração do círculo de validação no interior da mão para a (a) mão aberta e a 

(b) mão fechada. 

 

Detecção da Inclinação 

 

O algoritmo possui um mecanismo de detecção de pequenas inclinações possíveis da 

mão, em que a análise da sua angulação é realizada a partir da verificação da posição do pulso 

do usuário. O processo ocorre da seguinte maneira: 

Primeiramente, o algoritmo procura um possível caminho a partir do pixel P 

localizado no centro do ROI até o pulso do usuário a uma distância vertical de 
3𝐻𝑟

2
 de P (ou 

1,5 vezes a altura do ROI). Esse caminho é verificado por um processo similar ao processo 

utilizado na Seção 4.5.1, quando da verificação de um componente fechado, fazendo uso de 

uma função (fornecida no Apêndice A) com chamadas recursivas, porém indo na direção 

inferior desta vez. Assim, se um possível caminho for encontrado, uma variável I – 

representando a inclinação – é inicializada com o valor 
5(𝑃𝑥−𝑊𝑥)

𝐿𝑟
, em que Wx  representa a 

posição horizontal na imagem do pixel do pulso encontrado, e o ROI é rotacionado com a 

angulação definida pela variável I. Porém, caso o algoritmo não encontre um caminho entre 

os dois pontos, a variável I é definida com o valor igual a 0 (zero) e o ROI não é rotacionado. 
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Figura 4.16: Ilustração de alguns parâmetros do processo de detecção da inclinação da mão. 

 

Definição do Valor do Gesto 
 

 Com a quantidade de dedos levantados encontrados na mão e a verificação da 

presença ou ausência do polegar apresentada acima, um valor numérico diferente é gerado 

para cada combinação específica, para posterior composição, comparação ou análise da 

senha, de acordo com a Tabela 4.1 e a Figura 4.17 a seguir. 

 

Dedos Levantados Polegar Presente Valor Atribuído 

0 Não 0 

1 Não 1 

2 Não 2 

3 Não 3 

4 Não 4 

0 Sim 9 

1 Sim 8 

2 Sim 7 

3 Sim 6 

4 Sim 5 

 

Tabela 4.1: Valores numéricos atribuídos a cada combinação dos dedos levantados da mão. 
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Figura 4.17: Valores numéricos atribuídos a cada gesto válido. 

 

 

4.5.4 Parte 4: Estruturação Lógica 
 

Com a definição de todas as etapas definidas anteriormente para realizar a detecção e 

o rastreamento da mão, além do reconhecimento dos gestos realizados por ela, uma parte do 

algoritmo para organizar todo o processo em conjunto e atribuir toda a lógica de 

funcionamento por trás dos processos se faz necessária. Isso se explica, principalmente, 

porque, apesar de as etapas de pré-processamento, segmentação, pós-processamento e 

rastreamento da mão – depois de detectada – serem sempre executadas em todos os frames, 

a etapa de reconhecimento dos gestos não é. 

Assim, no módulo de execução contínua do sistema, a parte relativa à estruturação 

lógica, neste projeto, é responsável por armazenar a sequência de gestos realizada e compará-

la com a senha correta armazenada em memória. O armazenamento da sequência de gestos, 

nesse módulo, é realizado a partir da análise da quantidade de movimento da mão, verificada 

pela etapa de rastreamento. Caso a mão não se mova mais que uma distância de 25% da 

largura da imagem em qualquer direção por 60 frames seguidos, o reconhecimento do gesto 

é realizado e seu valor respectivo é armazenado na senha; porém, se a mão se movimentar 
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mais do que essa distância, o valor respectivo ao movimento realizado é atribuído à próxima 

posição da senha, de acordo com a Tabela 4.2 abaixo. 

 
 

Direção/Sentido Valor Atribuído 

Norte 10 

Nordeste 11 

Leste 12 

Sudeste 13 

Sul 14 

Sudoeste 15 

Oeste 16 

Noroeste 17 

 

Tabela 4.2: Valores numéricos atribuídos às diferentes movimentações da mão. 

 

A senha construída pelo usuário do sistema é então comparada à senha correta 

armazenada no sistema a cada novo valor obtido, sendo formada pelos quatro últimos gestos 

ou movimentos válidos realizados com a mão. Dessa maneira, em qualquer momento que o 

usuário realize os gestos e os movimentos da senha correta, o sistema confirma a sequência, 
não importando quaisquer gestos ou movimentos realizados anteriormente. 

O capítulo seguinte apresentará os testes realizados e os resultados obtidos a partir da 

metodologia proposta explicada acima. 
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Capítulo 5 

 

Testes e Resultados 
 

 

O ambiente de execução, os métodos e a estrutura dos testes realizados neste projeto 

serão apresentados e detalhados neste capítulo, além da discussão e análise dos resultados 

obtidos em relação à eficiência e ao desempenho alcançado, e, por fim, a comparação desses 

resultados com os de algumas outras técnicas conhecidas na literatura também será abordada. 

Em relação ao ambiente de execução, foi utilizado um computador portátil baseado na 

arquitetura de processamento Intel, com um processador Core i5 de 1,8GHz de frequência, 

6GB de memória RAM DDR3 com 1333MHz de frequência e o sistema operacional 

Windows na versão 10 Home, de 2015. Conectado a este computador, uma webcam com 1,3 

megapixels de resolução máxima para vídeo também foi utilizada. Os vídeos capturados por 

essa câmera em questão foram armazenados no formato de arquivo wmv. 

O software responsável pela implementação do algoritmo – explicado na seção anterior 

– e pela execução do sistema propriamente dito foi o CodeBlocks (versão 13.12), integrado 

à biblioteca de visão computacional OpenCV (versão 2.4.9). Todo o código foi desenvolvido 

na linguagem de programação C++ em conjunto com a ferramenta OpenCV. 

 

 

5.1 OpenCV 
 

A ferramenta de visão computacional OpenCV [54] é uma das mais conhecidas e 

utilizadas no meio científico, acadêmico e profissional para o processamento de imagens e 

trabalhos na área de visão computacional, por possuir licença de código aberto e uma 

documentação bastante ampla e extensa. É uma biblioteca originariamente da linguagem 

C/C+, apesar de também ser compatível com outras linguagens de programação, como 

Python e Java. 

Foi planejada, inicialmente, pela empresa Intel Research, que começou a elaborá-la 

como uma proposta para otimizar, agrupar e disponibilizar as funções relativas às áreas de 

processamento de imagens e visão computacional, prezando pela portabilidade e robustez. 

Assim, em 1999 a empresa lançou a ferramenta OpenCV oficialmente, publicando-a na 

Conferência de Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões do ano 2000, com 

sequentes melhorias nas demais versão a partir de 2001. 

Em 2012, uma fundação sem fins lucrativos denominada OpenCV.org foi criada para 

dar suporte a ela e desenvolver as próximas versões da ferramenta. Atualmente, ela está em 

constante desenvolvimento apresentando-se em sua versão 3.1, com várias facilidades e 

recursos de interface, algoritmos mais robustos e melhores desempenhos com foco na 



44 
 

implementação em processadores de múltiplos núcleos, e pode ser usada em várias 

plataformas, como Windows, Linux, OS X, FreeBSD, Android, iOS e Blackberry. 

 

5.1.1 Recursos e Funções 

 

 O OpenCV possui um conjunto de recursos e funções bastante extenso, com mais de 

400 algoritmos para realizar as mais variadas funções na área de visão computacional e 

processamento de imagens, como filtragem de imagem, transformações espaciais, operações 

morfológicas, calibração de câmera, reconhecimento de objetos, rastreamento, 

transformadas, segmentação e análise estrutural. Além disso, a ferramenta possui um sistema 

de interface com janelas independentes, módulos para processamento específico de vídeos, 

estruturas de dados voltadas à imagem e representação de matrizes e controles que facilitam 

a manipulação externa, como o mouse e o teclado. 

 A biblioteca do OpenCV é dividida em cinco partes, que agrupam as funções 

referentes ao processamento de imagens, à análise estrutural, à análise de movimento e 

rastreamento de objetos, ao reconhecimento de padrões e à calibração de câmera e 

reconstrução 3D. Alguns exemplos dos vários objetos contemplados por essa biblioteca e 

suas funções são as estruturas de dados e algoritmos básicos, recursos de desenho e interface 

de usuário, acesso e manipulação de entrada e saída, aprendizado de máquina, clustering, 

suporte a XML e análise de dados. 

 

 

5.2 Configuração dos Testes 

 

Ao todo, foram gravados e testados 12 vídeos em diferentes ambientes e em diferentes 

horários do dia, com iluminações distintas, cada um deles com uma pessoa diferente. Foi 

pedido a essas pessoas para colocarem uma de suas mãos, inicialmente aberta, em frente à 

câmera, a uma distância de aproximadamente 0,8m a 1m desta, com a palma da mão voltada 

para a frente. Além disso, foram dadas as orientações para elas não aproximarem muito nem 

ultrapassarem suas mãos dos cantos da imagem, nem passá-las em frente ao rosto durante as 

gravações. 

Em seguida, foram mostradas a elas 10 imagens em sequência – ilustradas na Figura 

4.12 – e pedido para elas reproduzirem os mesmos gestos apresentados, um de cada vez, com 

suas mãos em frente à câmera. Essas 10 imagens foram repetidas 2 vezes de modo aleatório, 

contabilizando assim um total de 20 gestos realizados por cada pessoa e 250 gestos no total. 

Todos os vídeos foram gravados em uma resolução de 320x240 pixels e a uma taxa de 30 

quadros por segundo. Assim, para cada gesto realizado, a função de reconhecimento foi 

chamada para a região de interesse – envolvendo a mão – na imagem e a classificação 

retornada por ela foi verificada. A detecção inicial da mão na imagem e o acompanhamento 

da sua trajetória também foram observados. 
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Testes de Desempenho em Tempo Real 

 

Os testes de desempenho e do tempo de processamento foram realizados por meio das 

funções getTickCount() e getTickFrequency() presentes na ferramenta OpenCV, com a 

medição do tempo transcorrido entre a captura de um novo frame até o término de todo o 

processamento realizado nele, isto é, no momento anterior à obtenção do próximo frame. 

Foram realizadas duas análises de desempenho: a primeira para os vídeos armazenados em 

memória, e a segunda em tempo real, com a captura dos frames diretamente pela câmera 

conectada ao computador. Além disso, a velocidade de execução como um todo foi verificada 

pela análise do comportamento do algoritmo por meio da observação. 

 

 

5.3 Resultados dos Testes 

 

A seguir, são apresentados os resultados dos testes realizados para este projeto. 

Primeiramente, a matriz de confusão geral com a combinação dos resultados em todos os 

vídeos é apresentada na Tabela 5.1 e, em seguida, a Tabela 5.2 e o Gráfico 5.1 mostram, 

respectivamente, a acurácia obtida para o reconhecimento de cada gesto em cada um dos 

vídeos analisados e a comparação entre eles. 

 

 

MATRIZ DE CONFUSÃO 

  

Gesto Detectado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

G
es

to
 R

ea
li

za
d

o
 

0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 23 0 0 0 0 0 0 2 0 

2 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 2 22 0 1 0 0 0 

5 0 0 0 1 1 20 3 0 0 0 

6 0 0 0 2 1 1 20 1 0 0 

7 0 2 0 0 0 0 1 22 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 

9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

 

Tabela 5.1: Matriz de confusão geral para os testes realizados neste projeto. 
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% V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 Média 

G0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

G1 100 100 100 100 100 100 66,6 100 100 100 0 66,6 92,0 

G2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

G3 100 100 100 100 100 – 100 100 100 100 100 100 100,0 

G4 100 100 100 100 0 – 66,6 100 100 100 100 – 88,0 

G5 75 100 100 100 50 50 100 100 66,6 50 100 100 80,0 

G6 33,3 – 66,6 100 0 – 100 100 100 100 100 – 80,0 

G7 100 66,6 100 100 66,6 100 100 100 100 – 100 75 88,0 

G8 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 66,6 92,0 
G9 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 – 66,6 92,0 

Total 90,8 96,3 96,7 100 71,7 92,8 82,3 100 91,7 94,4 88,9 84,4 91,2 

 

Tabela 5.2: Acurácia, em porcentagem, do reconhecimento dos gestos para cada vídeo 

analisado. G1-G10: gestos 1 a 10; e V1-V12: vídeos 1 a 12. 

 

 

 
 

Figura 5.1: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido no 

sistema (*o gesto 6 representa a média dos dois gestos válidos). 

 

Os gráficos contendo os resultados específicos separadamente para cada um dos 

vídeos aqui analisados podem ser encontrados no Apêndice B deste documento. 

 

 

 

 

 

 

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

Gesto 0 Gesto 1 Gesto 2 Gesto 3 Gesto 4 Gesto 5 Gesto 6* Gesto 7 Gesto 8 Gesto 9

Acurácia do Reconhecimento



47 
 

 

5.4 Comparação e Análise dos Resultados 

 

A partir dos resultados obtidos pelo algoritmo aqui proposto, pode-se verificar que a 

porcentagem média de acerto de 91,2% ficou muito próxima de taxas encontradas em outros 

trabalhos similares [55, 56, 57, 58], mas que utilizaram aprendizado de máquina ou 

treinamento prévio dos padrões, além de luvas ou roupas especiais em alguns deles 

(chegando até a ultrapassá-las em alguns casos). 

Quanto à análise dos vídeos armazenados em memória, a média do tempo gasto para o 

processamento de cada frame no pior caso (obtido pelas funções mencionadas na Seção 5.2) 

foi de 13 milissegundos, sendo que todos os doze vídeos gravados para este projeto foram 

observados. Já em tempo real, foi obtido o tempo de processamento de cem frames diferentes, 

sendo que a média ficou em 64 milissegundos. A partir desses resultados, pode-se então 

calcular quantos frames por segundo, em média, o algoritmo é capaz de processar em cada 

caso. Para os doze vídeos armazenados em memória, esse valor é igual a 1000/13, que resulta 

em aproximadamente 77 frames por segundo. Já em tempo real, a cada segundo o algoritmo 

é capaz de processar 1000/64 frames, ou seja, aproximadamente 15 frames em um segundo. 

Com isso, não foi possível perceber os atrasos relativos aos tempos de resposta 

necessários para o processamento dos frames a olho nu para os vídeos armazenados em 

memória; e, para a execução do algoritmo em tempo real, pode-se estabelecer uma condição 

para que os frames sejam processados alternadamente (fazendo com que a cada dois frames 

consecutivos, somente um seja processado), possibilitando uma velocidade de 30 frames por 

segundo e causando a impressão de que o sistema e os processamentos realizados são 

executados instantaneamente, tornando-o possível de ser utilizado em tempo real. 

Assim, o algoritmo proposto neste trabalho, que utiliza técnicas mais simples e não 

necessita de roupas ou ambientes especiais, nem da reserva de um tempo prévio para o 

treinamento dos padrões, pode ser utilizado nos contextos que utilizem o reconhecimento de 

gestos em tempo real e que não necessitem reconhecer gestos exclusivos para representar 

uma ação, caractere ou palavra específica (como no caso de linguagens de sinais), mas que 

possam atribuir qualquer gesto a um comportamento esperado distinto, com uma eficiência 

bastante próxima às de técnicas mais complexas ou, até mesmo, automatizadas. 

 

 

5.5 Análises Gerais 

 

A respeito das possíveis restrições encontradas no algoritmo proposto neste trabalho, 

pode-se perceber a seguinte observação: como as verificações de dimensão e proporção da 

mão – apresentadas no Capítulo 4 – se basearam em porcentagens da região de interesse, e 

não em valores fixos e absolutos, o sistema se tornou invariante à escala, na qual é possível 

reconhecer o mesmo gesto, estando a mão mais próxima à lente da câmera ou um pouco mais 

distante, desde que as dimensões da região de interesse estejam dentro dos parâmetros 

permitidos. Ideia similar a esta também foi utilizada quando da implementação de um sistema 

de tratamento de pequenas inclinações possíveis dentro do reconhecimento dos gestos, no 

qual mesmo que o usuário incline sua mão em alguns graus para a esquerda ou para a direita, 

o algoritmo ainda é capaz de analisar e reconhecer o gesto em questão, desde que a inclinação 

seja ocasionada em razão da localização do alinhamento da mão com o braço. 
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Além disso, como os vídeos foram gravados com pessoas distintas, as mãos capturadas 

para a realização dos testes possuem características diversas, com diferentes tamanhos, 

proporções e tonalidades de cor. Desse modo, o sistema não se restringe a um conjunto de 

características específico e limitado, mas abrange o máximo das diferenças e especificidades 

inerentes a cada pessoa usuária do sistema. 

O capítulo a seguir contém as conclusões gerais alcançadas a partir dos resultados aqui 

apresentados, além da sugestão de possíveis trabalhos que possam ser realizados a partir 

deste. 
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Capítulo 6 

 

Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

 

O presente trabalho apresentou um sistema de reconhecimento de gestos em tempo real 

aplicado em um contexto de autenticação de senha. A solução proposta foi desenvolvida com 

a ferramenta de visão computacional OpenCV, sendo dividida em diferentes partes, e, em 

cada uma delas, foram abordados conceitos específicos relativos aos seus processos 

inerentes, além da explicação dos métodos utilizados e implementados nesses processos. 

Desta forma, o algoritmo proposto realiza um pré-processamento em todas as imagens 

recebidas pelo dispositivo de captura em questão, utilizando métodos encontrados na 

literatura. Esse processo é seguido pela segmentação da cor de pele e o pós-processamento, 

corrigindo pequenas falhas possíveis decorrentes da etapa anterior. 

Para isso, o algoritmo redimensiona as imagens em um tamanho fixo e constante de 

320 x 240 pixels para todas elas, transforma o modelo de cores original RGB (com 

informações da quantidade de vermelho, verde e azul) no modelo YCbCr, mais adequado 

para a extração das características desejadas – contendo informações de luminância e 

crominância –, suaviza as imagens utilizando o método de borramento, binariza-as para as 

cores preta e branca por meio de segmentação de cor de pele baseado em uma elipse no 

espaço de cores YCbCr, atribuindo a cor branca para as regiões que contêm cor de pele e a 

cor preta para todo o resto da imagem, e, por fim, remove os ruídos através do preenchimento 

dos buracos menores com o sequente afinamento da área segmentada pelo processo de 

erosão. 

Após essa fase inicial descrita no parágrafo anterior, o algoritmo realiza a busca por 

uma possível mão dentro da imagem, identificando-a pela análise dos dedos levantados. Para 

isso, o algoritmo busca um padrão de alternância entre pixels brancos e pretos a uma distância 

coerente e de proporções adequadas, representando os quatro dedos levantados – indicador, 

médio, anelar e mínimo – e estabelece a região da mão na imagem. 

Feito isso, o algoritmo, então, começa a parte de rastreamento e identificação dos 

diferentes gestos realizados pelo usuário do sistema. O rastreamento é feito sem a utilização 

de funções e métodos prontos e automáticos fornecidos pela ferramenta, mas utilizando 

somente informações espaciais obtidas da própria imagem, localizando e comparando as 

extremidades da região rastreada, como foi explicado no Capítulo 4. Já no reconhecimento 

dos diferentes gestos, foram utilizadas somente informações de histograma e de 

características estruturais da imagem nas suas variadas formas, juntamente com análises 

adicionais de possíveis inclinação e escala, sendo que todos esses processamentos foram 

realizados por métodos não automatizados. 

O acoplamento entre as diferentes partes do algoritmo e toda a lógica por trás desses 

processos foi então estabelecida, possibilitando o armazenamento e a comparação das senhas, 

além de toda a estruturação do sistema em si. 
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 Pela análise dos testes aqui realizados e dos resultados obtidos por eles, pode-se 

concluir que, no contexto de gestos manuais, a eficiência dos seus reconhecimentos 

realizados pela utilização de aprendizado de máquina, conhecimento prévio de padrões ou 

métodos automatizados pode ser alcançada – ou até ultrapassada – com o uso de técnicas de 

processamento não automatizadas, simples e reduzidas, desde que combinadas e utilizadas 

da maneira correta, como no caso deste projeto, em que a acurácia do reconhecimento ficou 

em um taxa muito próxima às acurácias encontradas em outros trabalhos similares que 

utilizaram algum recurso automatizado de classificação ou auxílio de roupas ou ambientes 

especiais, tornando-o plenamente viável de ser implantado em um contexto que utilize essa 

funcionalidade, apresentando resultados analogamente satisfatórios. 

 Essa análise também pode ser aplicada ao tempo e velocidade de execução do 

algoritmo, em que não é necessário a reserva de um tempo exclusivo para se realizar o 

aprendizado prévio dos padrões ou algum tipo de treinamento da máquina, e a velocidade de 

execução também não sofre reduções significativas ou, até mesmo, perceptíveis ao olho 

humano, o que viabiliza a implementação do algoritmo em um contexto de processamento 

em tempo real, além da possibilidade de ela também ser estendida para outros campos de 

reconhecimento específicos para determinadas formas ou objetos, como o reconhecimento 

de faces, dígitos, letras, movimentos, dentre outros, feitas as devidas alterações quanto às 

características avaliadas. 

 

 

6.1 Trabalhos Futuros 

 

Diversos trabalhos podem ser realizados para dar continuidade e sequência a este, com 

foco nas mais variadas áreas que ele abrange. Nos parágrafos seguintes, serão indicados 

alguns destes, além de possíveis estudos para fins de aperfeiçoamento e utilização em outras 

aplicações. 

Um dos trabalhos que podem ser feitos a partir deste é o de acoplar a sua estrutura a 

um sistema externo, de modo que os gestos aqui identificados e processados sejam fornecidos 

como entrada e controle a ele. Desse modo, seria possível controlar e manipular esse sistema, 

utilizando apenas a movimentação da mão e dos dedos, sem a necessidade de se utilizar um 

aparelho especificamente produzido para tais fins. Exemplos práticos de trabalhos nesta 

direção seriam o controle de estados ou atributos de alguma máquina, como, por exemplo, a 

televisão ou até o próprio computador, controle de personagens ou ações em um jogo digital, 

além do próprio aprimoramento das funções aqui presentes em um sistema de segurança 

digital. 

Outro trabalho possível de ser realizado a partir deste é a mudança do dispositivo de 

captura da imagem de modo que o novo dispositivo seja capaz de capturar, além da 

bidimensionalidade da imagem, informações relativas à sua profundidade; e, assim, 

acrescentar a possibilidade de movimento para a frente e para trás, aumentando o conjunto 

de movimentos válidos. 

Por fim, uma última sugestão para a realização de um futuro trabalho seria a inserção 

de novos recursos, como o acoplamento do sistema atual a um banco de dados que poderia 

armazenar diversas senhas válidas, ou separá-las para cada usuário específico, talvez até 

mesmo pela análise das suas respectivas faces por meio de um possível reconhecimento 

facial. 
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Enfim, são várias as possibilidades em que o sistema em questão pode ser melhorado 

e as aplicações nas quais ele pode ser inserido, sendo necessário somente o estabelecimento 

de uma área específica e a determinação de um foco principal a ser estudado e trabalhado. 
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Apêndice A 

 

Códigos Fontes Utilizados 
 

 

Apêndice A.1: Detecção da Mão em um Frame 

 
void procurarMao(){ 

 

    int dedoMinimoX, dedoMinimoY, dedoIndicadorX, dedoIndicadorY, larguras[7]; 

    bool dedo1, espaco1, dedo2, espaco2, dedo3, espaco3, dedo4, espaco4; 

    dedo1 = espaco1 = dedo2 = espaco2 = dedo3 = espaco3 = dedo4 = espaco4 = false; 

 

    /// inicialização do vetor da largura dos dedos e dos espaços em 0 
    for(int i = 0; i < 7; i++){ 

        larguras[i] = 0; 

    } 

 

    for(int r = 0; r < Frame.rows; ++r){ 

        for(int c = 0; c < Frame.cols; ++c){ 

            if(!dedo1){ //se ainda não achou o primeiro provável dedo 

                if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == BRANCO){ 

                    dedoMinimoX = c; 

                    dedoMinimoY = r; 

                    larguras[0]++; 
                    dedo1 = true; 

 

                }else{ 

                    continue; 

                } 

 

            }else if(!espaco1){ //se não achou o primeiro provável espaço 

                if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == BRANCO){ 

                    larguras[0]++; 

 

                }else if(larguras[0] > 1 && larguras[0] < LARGURAMAX){ //se a largura do primeiro  

                                                                                                    dedo é condizente 
                    larguras[1]++; 

                    espaco1 = true; 

 

                }else{ //se não, era somente um falso dedo 

                    larguras[0] = 0; 

                    dedo1 = false; 

                } 

 

            }else if(!dedo2){ //se não achou o segundo provável dedo 

                 if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == PRETO){ 

                    larguras[1]++; 



53 
 

 

                }else if(larguras[1] > LARGURAMIN && larguras[1] < LARGURAMAX){ //se a  

                                                                         largura do primeiro espaço é condizente 

                    larguras[2]++; 

                    dedo2 = true; 

 

                }else{ //se não, era somente uma falsa mão 

                    larguras[0] = larguras[1] = 0; 

                    dedo1 = espaco1 = false; 
                } 

 

            }else if(!espaco2){ //se não achou o segundo provável espaço 

                if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == BRANCO){ 

                    larguras[2]++; 

 

                }else if(larguras[2] > LARGURAMIN && larguras[2] < LARGURAMAX){ //se a  

                                                                            largura do segundo dedo é condizente 

                    larguras[3]++; 

                    espaco2 = true; 

 
                }else{ //se não, era somente um falso dedo 

                    larguras[0] = larguras[1] = larguras[2] = 0; 

                    dedo1 = espaco1 = dedo2 = false; 

                } 

 

            }else if(!dedo3){ //se não achou o terceiro provável dedo 

                if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == PRETO){ 

                    larguras[3]++; 

 

                }else if(larguras[3] > LARGURAMIN && larguras[3] < LARGURAMAX){ //se a  

                                                                         largura do segundo espaço é condizente 
                    dedos[4]++; 

                    dedo3 = true; 

 

                }else{ //se não, era somente uma falsa mão 

                    larguras[0] = larguras[1] = larguras[2] = larguras[3] = 0; 

                    dedo1 = espaco1 = dedo2 = espaco2 = false; 

                } 

 

            }else if(!espaco3){ //se não achou o terceiro provável espaco 

                if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == BRANCO){ 

                    larguras[4]++; 

 
                }else if((arguras[4] > LARGURAMIN && larguras[4] < LARGURAMAX){ //se a  

                                                                            largura do terceiro dedo é condizente 

                    larguras[5]++; 

                    espaco3 = true; 

 

                }else{ //se não, era somente um falso dedo 

                    larguras[0] = larguras[1] = larguras[2] = larguras[3] = larguras[4] = 0; 

                    dedo1 = espaco1 = dedo2 = espaco2 = dedo3 = false; 

                } 

 

            }else if(!dedo4){ //se não achou o quarto provável dedo 
                if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == PRETO){ 

                    larguras[5]++; 
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                }else if(larguras[5] > LARGURAMIN && larguras[5] < LARGURAMAX){ //se a  

                                                                          largura do terceiro espaço é condizente 

                    larguras[6]++; 

                    dedo4 = true; 

 

                }else{ //se não, era somente uma falsa mão 

                    larguras[0] = larguras[1] = larguras[2] = larguras[3] = larguras[4] = larguras[5] = 0; 

                    dedo1 = espaco1 = dedo2 = espaco2 = dedo3 = espaco3 = false; 
                } 

 

            }else if(!espaco4){ //se não achou o provável espaço após o último dedo 

                if(Frame.at<Vec3b>(r, c)[0] == BRANCO){ 

                    larguras[6]++; 

 

                }else if(larguras[6] > LARGURAMIN && larguras[6] < LARGURAMAX){ //se a  

                                                                             largura do quarto dedo é condizente 

                    dedoIndicadorX = c; 

                    dedoIndicadorY = r; 

                    if(verificarProporcoes(larguras)){ //verificar se os tamanhos dos dedos são  
                                                                    proporcionais de uma mão normal 

                        espaco4 = true; 

                        break; 

 

                    }else{ 

                        larguras[0] = larguras[1] = larguras[2] = larguras[3] = larguras[4] = larguras[5] =  

                        larguras[6] = 0; 

                        dedo1 = espaco1 = dedo2 = espaco2 = dedo3 = espaco3 = dedo4 = false; 

                    } 

 

                }else{ //se não, era somente um falso dedo 
                    larguras[0] = larguras[1] = larguras[2] = larguras[3] = larguras[4] = larguras[5] =  

                    larguras[6] = 0; 

                    dedo1 = espaco1 = dedo2 = espaco2 = dedo3 = espaco3 = dedo4 = false; 

                } 

            } 

        } //fim da coluna (próximo pixel) 

 

        if(espaco4){ // se achar uma provável mão 

        ... //fazer outras análises e salvar o ROI em volta da mão  

        } 

 

        larguras[0] = larguras[1] = larguras[2] = larguras[3] = larguras[4] = larguras[5] =  
        larguras[6] = 0; 

        dedo1 = espaco1 = dedo2 = espaco2 = dedo3 = espaco3 = dedo4 = espaco4 = false; 

    } //fim da linha (próxima linha) 

} 

 

Apêndice A.2: Verificação de um Componente Fechado 

 
/** Verificar se o espaço na mão é aberto (true) ou não (false) */ 
bool componenteFechado(int r1, int c1, bool esq, bool dir, bool pxsVerificados[][1000]){ 

    if(c1 < 0 || c1 >= Frame.cols){ //fora dos limites da imagem 

        return false; 

    } 



55 
 

 

    if(r1 < minimo){ return true; } 

 

    bool caminho = false; 

 

    if(Frame.at<Vec3b>(r1-1, c1)[0] == PRETO && !pxsVerificados[r1-1][c1]){ 

        caminho = componenteFechado(r1-1, c1, true, true, pxsVerificados); 

        if(caminho){ return true; } 

    } 
 

    if(Frame.at<Vec3b>(r1, c1+1)[0] == PRETO && dir && !pxsVerificados[r1][c1+1]){ 

  caminho = componenteFechado(r1, c1+1, false, true, pxsVerificados); 

  if(caminho){ return true; } 

     } 

 

    if(Frame.at<Vec3b>(r1, c1-1)[0] == PRETO && esq && !pxsVerificados[r1][c1-1]){ 

  caminho = componenteFechado(r1, c1-1, true, false, pxsVerificados); 

  if(caminho){ return true; } 

     } 

     pxsVerificados[r1][c1] = true; 
     return false; 

} 

 

Apêndice A.3: Verificação do possível caminho entre o ponto central do ROI e o pulso 
/** Verificar se existe um caminho entre o ponto central do ROI e o pulso */ 

Point encontrarPulso(int x, int y, bool esq, bool dir, bool desce, bool sobe){ 

 

    if(x-1 < 0){ return Point(0,y); } 

 

    if(x+1 >= YCbCrFrame.cols){ //fora dos limites da imagem 

        return Point(Frame.cols-1,y); 

    } 

 
    if(y > minimo){ return Point(x,y); } 

 

    Point pt; 

    pt.x = -1; pt.y = -1; 

 

    if(Frame.at<Vec3b>(y+1, x)[0] == BRANCO && desce){ 

        pt = encontrarPulso(x, y+1, true, true, true, false); 

 

    }else{ 

 

        if(Frame.at<Vec3b>(y, x-1)[0] == BRANCO && esq){ 

            pt = encontrarPulso(x-1, y, true, false, true, true); 
            if(pt.y > minimo){ return pt; } 

 

        }else if(Frame.at<Vec3b>(y-1, x)[0] == BRANCO && sobe){ 

            pt = encontrarPulso(x, y-1, true, false, false, true); 

            if(pt.y > minimo){ return pt; } 

        } 

 

        if(Frame.at<Vec3b>(y, x+1)[0] == BRANCO && dir){ 

            pt = encontrarPulso(x+1, y, false, true, true, false); 

        } 

    } 
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    return pt; 

} 

 

Apêndice A.4: Detecção da Presença do Polegar na Mão 

 
/** Verifica se o polegar está levantado ou não (para a mão aberta e fechada)*/ 
bool detectarPolegar(bool maoDestra, bool maoFechada){ 

 

    int i, j, tamPol = 0; 

 

    if(maoFechada){ 

        j = roiTemplate.rows/3; 

        if(maoDestra){ 

            i = roiTemplate.cols*39/50; 

        }else{ 

            i = roiTemplate.cols*11/50; 

        } 
 

    }else{ 

        j = roiTemplate.rows/2; 

        if(maoDestra){ 

            i = roiTemplate.cols*41/50; 

        }else{ 

            i = roiTemplate.cols*9/50; 

        } 

    } 

 

    if(!maoFechada){ 

        for(int r = 0; r < roiTemplate.rows*11/25; r++){ 
            if(roiTemplate.at<Vec3b>(r,i-5)[0] == BRANCO){ 

                return false; 

            } 

        } 

 

        for(int r = j; r < roiTemplate.rows; r++){ 

            if(roiTemplate.at<Vec3b>(r,i)[0] == BRANCO){ 

                return true; 

            } 

        } 

        return false; 
 

    }else{ 

        for(int r = j; r < roiTemplate.rows; r++){ 

            if(roiTemplate.at<Vec3b>(r,i)[0] == BRANCO){ 

                tamPol++; 

            } 

        } 

       

        if(tamPol > 0 && tamPol < roiTemplate.rows/4){ 

            return true; 

        }else{ 
            return false; 

        } 

    } 

} 
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Apêndice B 

 

Resultados Individuais 
 

 

Apêndice B.1: Gráficos e Tabelas dos Resultados para Cada Vídeo Analisado 

 

MATRIZ DE CONFUSÃO – VÍDEO 1 

  

Gesto Detectado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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to
 R

ea
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za
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o
 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 

6 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Tabela B.1: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 1. 
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Gráfico B.1: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 1 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 

Tabela B.2: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 2. 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Gesto 0 Gesto 1 Gesto 2 Gesto 3 Gesto 4 Gesto 5 Gesto 6* Gesto 7 Gesto 8 Gesto 9

Acurácia do Reconhecimento (Vídeo 1)



59 
 

 
 

Gráfico B.2: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 2 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.3: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 3. 
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Gráfico B.3: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 3 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.4: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 4. 
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Gráfico B.4: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 4 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.5: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 5. 
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Gráfico B.5: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 5 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.6: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 6. 
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Gráfico B.6: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 6. 
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Tabela B.7: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 7. 
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Gráfico B.7: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 7 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.8: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 8. 
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Gráfico B.8: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 8 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.9: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 9. 
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Gráfico B.9: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 9 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.10: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 10. 
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Gráfico B.10: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 10 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.11: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 11. 
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Gráfico B.11: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 11 (*o gesto 6 representa a média dos gestos 6a e 6b). 
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Tabela B.12: Matriz de confusão para os testes realizados no Vídeo 12. 
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Gráfico B.12: Comparação entre as porcentagens de acurácia obtidas para cada gesto válido 

no sistema para o vídeo 12. 
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