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Resumo do projeto: Reconhecimento de gestos têm sido uma área de grande interesse e estudo 
nos últimos anos devido à evolução da tecnologia e da capacidade de processamento dos 
computadores gerando um maior grau e naturalidade na Interação Humano Computador (IHC) em 
sistemas que utilizam essa abordagem. Esses avanços já permitem a comunicação entre homens 
e máquinas através de gestos de mão ou corpo inteiro, principalmente na área de jogos, depois 
do advento do Microsoft Kinect e outros sensores de profundidade. Esses sensores permitem o 
reconhecimento de gestos utilizando visão computacional que sendo explorada com avanço 
nesses últimos anos por pesquisadores. O uso de técnicas de visão computacional permite a 
captura de gestos em ambientes reais, sem a necessidade de utilizar dispositivos específicos, em 
sua maioria de valor elevado, ou que podem dificultar o movimento natural do gesto. Este trabalho 
de dissertação propõe um sistema para o reconhecimento de gestos dinâmicos de mão de um 
usuário ou seu corpo inteiro. Tal Sistema proposto utiliza uma técnica de extração de 
características de gestos combinada a um seletor de características para gerar um vetor mínimo 
que descreve, com a melhor qualidade e o menor custo, o gesto realizado. O processo reduz o 
tempo necessário para a classificação do gesto; além de aumentar a taxa de acerto, tornando o 
sistema mais eficiente e eficaz. A técnica utilizada é avaliada dentro do sistema proposto nesta 
dissertação em duas bases de gestos dinâmicos da mão, presentes na literatura. Os resultados 
são apresentados e comparados com os trabalhos prévios nas mesmas bases de dados, sendo 
discutidos nesta dissertação, com suas vantagens e desvantagens. 
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