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Resumo da Dissertação: 
 
A área de reconhecimento de gestos vem sendo estudada há algumas décadas,sendo que nesta última vários avanços foram 
atingidos, devido à evolução da tecnologia e da capacidade de processamento dos computadores. Alguns desses avanços já 
permitem que a comunicação entre homens e máquina se dê através de gestos simples, utilizando imagens de um dedo ou de 
uma mão capturados por uma câmera de vídeo comum, ou até mesmo a captura de gestos realizados pelo corpo como um 
todo, por meio de dispositivos específicos para isso. 
De forma a facilitar o uso de gestos como interação entre o homem e a máquina é utilizado visão computacional, conforme 
vem sendo explorada com afinco pelos pesquisadores. O uso da visão computacional faz com que gestos possam ser 
capturados em ambientes reais, sem a necessidade de utilizar dispositivos específicos para a captura ou rastreamento dos 
mesmos. Através da captura por câmeras, um método não invasivo, pode-se utilizar esses sistemas em ambientes naturais, 
sem a necessidade de equipamentos de custo elevado ou de treinamento prévio pelo usuário. 
Um dos problemas quando utiliza-se a visão computacional no reconhecimento de gestos, é a escolha não apenas de quais 
características serão extraídas, como também o tamanho desse vetor de características capturado. Esse problema acaba 
gerando alguns empecilhos para as técnicas utilizadas na classificação dos gestos por diminuir a eficácia e eficiência no 
reconhecimento. 
Este trabalho de dissertação propõe um sistema para o reconhecimento e previsão de gestos dinâmicos realizados pela 
movimentação da mão de um usuário. Esse sistema utiliza uma técnica de extração de características do gesto que gera um 
vetor de características reduzido, contendo somente a mínima quantidade de pontos capaz de representar a mão. Esse 
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 proposta é avaliada dentro do sistema descrito nesta dissertação e comparada com duas outras 
técnicas, Local Contour Sequence (LCS) e Speed Up Robust Features (SURF). Três técnicas de classificação são 
implementadas para os testes: Dynamic Time Warping (DTW), Modelo Oculto de Markov (HMM) e Rede  Neural 
Recorrente de Elman (Elman RNN).  São realizados três experimentos, um para a classifificação de gestos estáticos, um 
para classificação de gestos dinâmicos e um outro para a classificação de gestos dinâmicos incompletos, simulando a 
previsão de gestos. Os resultados são apresentados e discutidos, detalhando as vantagens e desvantagens de cada técnica 
utilizada. 
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