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Resumo: Este trabalho apresenta um sistema de segmentação, extração e classificação de 
características associadas com gestos estáticos das mãos. O processo inicia-se com a captura das 
imagens dos gestos do indivíduo que passam pelas etapas de processamento digital das imagens, 
aplicação de filtros digitais, transformadas Wavelets e classificadores de padrões baseados em redes 
neurais artificiais. Os resultados obtidos para cinco gestos emitidos pelas mãos foram promissores e 
atingiram 90% de taxa de acertos 
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INTRODUÇÃO 
 
A primeira percepção humana do universo que 
o rodeia é feita através da visão, sendo 
considerado o sentido mais desenvolvido e 
utilizado pelos seres humanos. Por este 
motivo, o processamento e tratamento digital 
de imagens têm ampliado seu campo de 
importância, permitindo por exemplo, a 
obtenção, a partir de uma imagem de baixa 
resolução (low-level), uma outra de alta 
resolução (high-level) (LIU et al, 2008).  
Em termos gerais, uma imagem pode ser 
apresentada por meio de uma função 
bidimensional de duas variáveis ),( yxf . Isto 

é, ela pode ser entendida como a posição de 
uma parcela “ínfima” da imagem que 
digitalmente dá-se o nome de pixel e que 
contém a “energia” daquela imagem em uma 
determinada posição. Ou ainda, pode ter uma 
matriz associada que determina a intensidade, 
também da energia de cada pequena célula. 
Neste trabalho, as imagens associadas com os 
gestos das mãos foram capturadas com o 
software Matlab®, através de um “script” 
elaborado para este fim. Em seguida, elas 
sofreram tratamentos digitais que permitiram, 
em níveis de cinza, a subtração do fundo e 
obtenção das bordas. Estas imagens, neste 
estágio, passaram pela aplicação da 
transformada wavelet que executam uma 
análise simultânea nos domínios da freqüência 
e temporal (FARIA, 1997). Isto permitiu a 
obtenção dos vetores de características 
expressos em coeficientes horizontais, 

verticais e diagonais em diversos níveis de 
detalhes, conforme apresenta a Figura 1. 
 

 
 
Figura 1 - Gesto e sua Transformada wavelet 
 

Um vetor de características é uma 
representação numérica sucinta de uma 
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imagem, ou parte dela, caracterizando 
medidas dos aspectos representativos desse 
objeto [2]. 
A função sinc (“chapéu mexicano”) foi 
utilizada pela wavelet. Ela foi escolhida após 
vários testes de análise de desempenho. 
Para fins de reconhecimento e identificação 
dos gestos das mãos um classificador neural 
tipo Feedforward Backpropagation Momentum 
foi utilizado. Esta topologia de RNA permite 
convergir com menos riscos de se prender a 
mínimos locais, por meio do gradiente 
descendente que foi utilizado em conjunto com 
a função de transferência do tipo sigmóide 
logarítmica.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os vetores de características foram 
conseguidos, por meio de um programa 
específico, pela transformação das matrizes 
dos coeficientes wavelets.  Além disso, cada 
vetor foi identificado com um índice numérico 
para que a RNA pudesse identificar os 
coeficientes que está associados com cada 
classe ou gesto. 
O classificador baseado em RNAs contendo 
22 neurônios, apresentou um bom 
desempenho nos testes de validação feitos 
durante o treinamento. A Figura 2 apresenta 
as falhas de validação que se mantêm em 
torno de zero, bem como, o erro quadrático 
médio indicando que o treinamento 
proporcionou um bom desempenho fazendo 
com que a RNA atingisse o objetivo desejado. 
 

 
 
Figura 2 - Comportamento de Treinamento da 
RNA 
  
Sendo assim, considerando como entradas 
para o classificador os vetores de 

características formados pelos coeficientes 
wavelets extraídos das imagens, foi possível 
treinar a RNA e avaliar o desempenho do 
classificador como satisfatório visto que o 
mesmo atingiu 90% de taxa de acertos para os 
cinco gestos considerados. 
 
CONCLUSÃO 
 
O desenvolvimento deste trabalho permitiu 
ainda o teste de outras técnicas de 
segmentação e filtragem de imagens. 
Entretanto, a transformada wavelet, além de 
possibilitar a extração dos vetores de 
características reduzidos, implicando em 
menor tamanho do arquivo contendo a 
imagem sem perdas significativas de 
qualidade, ainda apresentou os melhores 
resultados. 
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