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Abstract. The Brazilian sign language (Libras) is a language largely used by
the deaf community for access to information and communication, and also
have utility to other groups of the community in some situations, where noise is
avoided. The gesture recognition by the interlocutor is essential and sometimes
interlocutors don’t have the knowledge of the language. The study of techniques
for the gesture recognition becomes essential to help the communication, also
being able to be used in fields like Digital games and interfaces for the better
learning of the sign language. As one solution for the gesture recognition for the
Brazilian sign language, it is proposed an approach in which there are images
capturing to generate a 3d model and animation of the hands, and then, using
classification techniques, the identification to which letter of the alphabet, the
gesture refers to.

Resumo. A linguagem de sinais brasileira (Libras) é um linguagem ampla-
mente usada pela comunidade surda para acesso à informação, e tem grande
utilidade para a comunicação em certas situações não condizentes com ba-
rulho. O reconhecimento dos gestos pelo interlocutor é essencial e muitas
vezes interlocutores não tem o conhecimento da lı́ngua. Então o estudo de
técnicas para o reconhecimento de gestos se torna essencial no auxı́lio da
comunicação, além de também poder ser usado em áreas como jogos digi-
tais e interfaces para o melhor aprendizado da lı́ngua. Como uma solução
de interface para o reconhecimento da lı́ngua de sinais brasileira, é proposto
uma abordagem em que é feita uma filmagem e modelagem das mãos, e então
aplicada técnicas de classificação para identificar à quais letras tais gestos se
referem. Com tal solução espera-se ter o software para modelagem, animação
e classificação de gestos da linguagem de sinais brasileira.



1. Introdução
A linguagem de sinais brasileira (Libras) é a linguagem usada por membros da

comunidade surda, pela academia e comunidades relacionadas com a finalidade de
ter acesso à informação, cidadania e literatura.
A interação por gestos também pode ser usada em softwares, e tem se tornado
cada vez mais popular, incentivado pelo avanço tecnológico na parte de software e
hardware, o que torna possı́vel a melhora de interfaces multi-modais[1].
A interação por gestos também é usada em ambientes como o caso de uma cirurgia,
a onde o cirurgião pode precisar se comunicar de forma silenciosa, e acaba usando
linguagem de sinais para tal, e como não é sempre possı́vel serem todos fluentes
nesse meio de comunicação, um software que identifica os gestos e os traduz para
texto é de grande utilidade[2]. Tais softwares tem abordagens 2D na parte de
reconhecimento de gestos, e tendo implementações especificas aos seus problemas.
Uma implementação prévia ao reconhecimento de gestos feito para a geração de
animação em um esqueleto 3D possibilita mais abordagens em trabalhos futuros.
Um exemplo de hardware é o kinect da microsoft, que com informações de cor e
profundidade e baixo preço pode facilitar o aprendizado de linguagens de sinais
para crianças surdas, sendo um hardware com um maior conforto relativo ao seu
predecessor[8].



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
A modelagem 3D é utilizada em diversas áreas e com diversas finalidades.

Como jogos de computadores, simuladores, interações homem-máquina, realidade
virtual[7], ou mesmo para animações, a onde é configurada sucessões de pontos que
definem a animação em um esqueleto no objeto animado[5].
Uma animação pode ser tanto feita à mão, onde um animador configura o com-
portamento que quer, ou mesmo pode ser de dados obtidos de uma câmera de
profundidade como o kinect da microsoft, que por ter um preço acessı́vel, e dispor
de tais funcionalidades, é amplamente usado para jogos, aplicações médicas,
educativas e pesquisas.
A biblioteca OpenCv é uma biblioteca com implementações de processamento de
imagem que auxiliam no desenvolvimento de algoritmos complexos para solucionar
problemas de visão computacional, além de ter suporte para o hardware kinect,
facilitando o desenvolvimento para tal hardware[6].
Após o desenvolvimento de uma animação a partir de dados da câmera do kinect,
há o uso de técnicas de reconhecimento de gestos[2], e técnicas de classificação dos
gestos [1], para identificar os sı́mbolos escolhidos.
O kinect da microsoft é um hardware barato que captura imagens com informações
RGB-D, que contém informações de profundidade além de informações de cores.
Um modelo 3D é a representação matemática de uma superfı́cie ou objeto por um
software especializado[2].
OpenCv é uma biblioteca feita para C++ e python que implementa diversas funci-
onalidades de processamento de imagem e obtenção de imagens. Contém também
suporte para receber informações do hardware kinect da microsoft[6].
Uma animação 3D consiste na variação matemática das propriedades de um modelo
3D em relação ao tempo[5].
A classificação é uma técnica de Inteligência artificial para separar de acordo com
rótulos em grupos com caracterı́sticas semelhantes, os elementos de uma base de
dados[3].
O reconhecimento de gestos refere-se ao reconhecimento de expressões relevantes
de movimento humano, envolvendo mãos, braços, face, cabeça e/ou o corpo[4].



3. Objetivos
Reconhecimento de letras do alfabeto de linguagem de sinais brasileira utilizando
modelagem 3d da mão.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Com o intuito de classificão de gestos será usado o hardware kinect, a onde será

gravado dados de imagem de mãos, com informações de profundidade. Esses dados
serão recebidos pelo software Opencv usando a linguagem de programação python,
a onde serão usadas técnicas para a modelagem 3D das mãos filmadas a partir
das nuvens de pontos 3D gerados pelo kinect. A partir do modelo 3D feito e uma
sequência de quadros das mãos em movimento, serão construı́dos animações do
esqueleto da mão modelada. E com estes, serão aplicados técnicas de classificação
para identificar à que letras do alfabeto da lı́ngua de Libras os gestos se referem.



5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo da bibliografia no que se refere ao necessário para o desenvolvimento do
proposto;

2. Desenvolvimento de interface para recebimento dos dados do kinect com Opencv.;
3. Desenvolvimento de algoritmo para a modelagem 3D a partir de dados de RGB-D

e nuvem de pontos 3D.
4. Desenvolvimento de algoritmo para a modelagem de animação 3D a partir de

quadros de imagens RBG-D
5. Desenvolvimento do sistema de classificação para as letras do alfabeto da lingua-

gem de sinais Libras.;

Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 X X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X



6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que o software a ser desenvolvido facilite a comunicação entre pessoas
auditivamente debilitadas que se comunicam com a linguagem de sinais brasileira e
o locutor leigo na linguagem de sinais.
Busca-se o reconhecimento das letras do alfabeto de linguagem de sinais brasileira
a partir do método não convencional proposto.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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