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Reconhecimento de gestos com a biblioteca libfreenect 

Resumo 

Este projeto tem por objetivo avaliar a viabilidade da utilização da biblioteca 

libfreenect para mapeamento de gestos, em especial aqueles da língua brasileira 

de sinais (LIBRAS), empregando o hardware Kinect.  Pretende-se empregar a 

solução a ser construída com o propósito de tornar possível a comunicação entre 

os usuários da linguagem com os não usuários.   A fim de viabilizar esse 

mapeamento, será empregada a biblioteca libfreenect, que é um projeto de 

código aberto, além de técnicas de aprendizado por máquina, parte integrante 

da área de inteligência artificial. 

Introdução 

A língua brasileira de sinais (LIBRAS) é usada por grande parte da população 

brasileira com deficiência auditiva, sendo, porém, pouco conhecida pelos demais 

membros dessa população. Isso faz com que o uso dessa linguagem fique 

restrito apenas à minoria, que a utiliza em virtude da deficiência e a um pequeno 

grupo que teve de aprendê-la por ter de interagir com os deficientes auditivos no 

dia-a-dia. Dentre essas pessoas, pode-se mencionar, como exemplo, os 

familiares dos portadores de deficiência auditiva e os intérpretes de LIBRAS 

(DIAS, 2012). 

A fim de simplificar a comunicação entre usuários e não usuários de LIBRAS, 

está sendo desenvolvido um projeto de pesquisa, com participação de vários 

grupos de trabalho, que tem por objetivo empregar dispositivos de hardware 

como Kinect, Leap Motion Controller1 e câmeras de alta resolução, capazes 

capitar e reconhecer movimentos, para automatizar o processo de identificação 

dos gestos presentes na linguagem LIBRAS. 

Neste projeto, em particular, serão utilizadas técnicas de aprendizado por 

máquina, parte integrante da área de inteligência artificial, para mapear as 

formas de comunicação através de gestos. As referidas técnicas serão aplicadas 

de forma a interpretar as informações enviadas através do hardware Kinect e 

compará-las com uma base de dados pré-estabelecida. 

                                                 
1 “O Leap Motion Controller é uma maneira fácil, natural e divertida para navegar a web, ler 
artigos e mover em torno da sua área de trabalho” (LEAP, 2013). 



Sobre a inteligência artificial, FERNANDES (2012) afirma que é a parte da 

Ciência da Computação voltada para o desenvolvimento de sistemas de 

computadores inteligentes, isto é, sistemas que exibem características que estão 

associadas à inteligência no comportamento humano, como compreensão da 

linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, entre outros.  

DAVISON (2012) explica que o Microsoft Kinect é um equipamento que foi 

projetado para ser um dispositivo de sensor de movimento para o videogame 

Xbox 360, que permite ao usuário controlar os jogos através de comandos de 

gestos e voz. Os componentes de hardware mais importantes presentes nessa 

solução são uma câmera RGB 2 , um sensor de profundidade, microfones 

multiarray, um motor de inclinação e um acelerômetro de três eixos. 

Para captar as informações enviadas pelo hardware Kinect está sendo utilizada 

a biblioteca libfreenect.  Ela foi desenvolvida com base na engenharia reversa 

do hardware do Kinect, a fim de utilizar as funções desse hardware em qualquer 

dispositivo e sistema operacional. Libfreenect é um projeto da comunidade 

OpenKinect, que permite acesso aos componentes do Microsoft Kinect. Essa 

comunidade é aberta para integração de novos programadores para a ampliação 

do projeto (OPENKINECT, 2013). Atualmente, essa biblioteca suporta acesso às 

imagens de RGB e de profundidade, aos motores do hardware, ao acelerômetro 

e a lâmpada LED do dispositivo.  

Segundo a documentação presente no código fonte da biblioteca, a libfreenect 

tem como função o auxílio no tratamento das informações enviadas através do 

driver freenect, que é responsável por fazer a comunicação entre o hardware e 

o sistema operacional. Nela está incluído todo código necessário para ativar, 

inicializar e efetuar a comunicação de dados com o hardware Kinect. Isto inclui 

drivers e uma API (Interface de programação de aplicativos) que funcionam nos 

ambientes operacionais Windows, Linux e Mac OS X. (OPENKINECT, 2013) 

A biblioteca libfreenect é open source (código aberto), podendo ser modificada 

por qualquer interessado em colaborar com o projeto ou acrescentar 

funcionalidades a ela. 

                                                 
2 RGB (red, green, blue): padrão de cores (ROCHA,2010). 



Neste projeto, o Kinect será usado para captar sinais e, posteriormente, através 

da biblioteca libfreenect e seus utilitários, comparar as informações e interpretá-

las, reconhecendo os gestos através de técnicas de aprendizado por máquina, 

parte integrante da área de inteligência artificial. 

Objetivos 

O objetivo geral do projeto é investigar a possibilidade da utilização da biblioteca 

libfreenect associada a técnicas de inteligência artificial, como aprendizado por 

máquina, e ao final propor uma solução para reconhecimento de gestos com 

maior precisão possível.  

Os objetivos específicos do projeto são:  

● Realizar o levantamento dos módulos que a API da biblioteca libfreenect 

disponibiliza; 

● Levantar os módulos responsáveis pelo reconhecimento de gestos; 

● Identificar as necessidades de adaptação dos módulos para que seja 

possível atender aos objetivos gerais do projeto; 

● Implementar as adaptações necessárias e realizar testes de melhorias; 

● Realizar bateria de testes sobre o middleware (que é responsável por fazer 

a mediação entre software e a biblioteca libfreenect) aprimorado. 

Metodologia  

Para fazer a pesquisa foram feitas consultas ao site do OpenKinect3, local em 

que estão disponíveis muitas das informações sobre a biblioteca libfreenect e 

suas aplicações. Além deste site, foram pesquisadas outras fontes tais como 

livros – como exemplo, pode-se mencionar Hacking the Kinect -, blogs de 

programadores que instalaram e utilizaram a biblioteca e artigos, bem como 

informações referentes à instalação do driver freenect, para que seja possível 

utilizar a biblioteca libfreenect em conjunto com o hardware do Kinect. Foram 

consultadas, também, informações relativas ao hardware disponíveis no site da 

empresa Microsoft. Para fazer o levantamento dos módulos da biblioteca que 

são passíveis de utilização neste projeto, foi necessário investigar o código fonte 

dos arquivos da biblioteca, bem como seus manuais, notas dos 

                                                 
3 Disponível em http://openkinect.org/. 

http://openkinect.org/


desenvolvedores, e arquivos de documentação. Também foi necessário fazer 

testes com as aplicações que são instaladas juntamente com a biblioteca, 

empregando o dispositivo Kinect. 

Durante essa investigação identificou-se que a biblioteca funciona nos três 

sistemas operacionais mais utilizados em computadores pessoais: Windows, 

Linux e MacOS (OPENKINECT, 2013). 

O Sistema Operacional Ubuntu 12.04 LTS foi o escolhido devido a ser uma 

plataforma gratuita e por ter um método de instalação fácil e rápido, propiciado 

por sua ferramenta avançada de gestão de pacotes (“APT” – Advanced Package 

Tool). O APT é uma ferramenta que gerencia automaticamente as dependências 

e cuida dos arquivos de configuração ao instalar ou atualizar pacotes no Ubuntu 

(APTGET, 2013). 

Neste trabalho foi necessário, também, investigar como armazenar as 

informações tratadas através da biblioteca e do hardware Kinect. 

A construção do middleware será feita após o estudo da biblioteca juntamente 

com códigos pré-prontos da comunidade OpenKinect. 

Após a construção do middleware será feita a bateria de testes fazendo várias 

comparações com a base de dados existente. 

Será necessário, também, identificar qual o procedimento a ser adotado para 

utilizar esses dados com o propósito de reconhecer os sinais LIBRAS. 

Desenvolvimento 

 

1 – Instalação da biblioteca 

Foi utilizado o gerenciador de pacotes do sistema operacional Ubuntu para fazer 

instalação. Para isso foi utilizado o comando “apt-get install freenect” dentro do 

terminal de comandos do Ubuntu. Todas as ferramentas necessárias são 

instaladas junto ao pacote freenect. 

2 – Instalação do hardware 

De acordo com Krammer et al. (2012), o dispositivo Kinect requer as seguintes 

configurações de hardware: 



 Um computador com pelo menos uma porta USB 2.0 

 Um cartão gráfico (placa de vídeo) capaz de lidar com o OpenGL4 

 Um computador que possa lidar com 20 MB/segundo de dados 

(multiplicados pelo número de Kinects utilizados). 

 Caso o kinect seja o dispositivo para o console Xbox 360, será necessário 

uma fonte de energia adicional. 

Não foi necessário configurações especificas pois o driver freenect já havia sido 

instalado e as aplicações de teste funcionaram perfeitamente. 

3 – Testes com as aplicações da biblioteca 

Durante o processo de testes foram utilizados as seguintes aplicações que são 

instaladas junto ao pacote freenect: fakenect, fakenect-record, freenect-cppview, 

freenect-glpclview, freenect-glview. 

A aplicação fakenect-record foi utilizada para fazer gravações das imagens 

obtidas através do Kinect, com o objetivo de trabalhar esses dados gravados 

futuramente. Esses dados gravados podem ser utilizados como base de dados 

de comparação para os movimentos captados pela câmera. Podem ser usados, 

ainda, para treinamento e validação de uma rede neural artificial, por exemplo, o 

que poderia vir a permitir o reconhecimento automático de sinais LIBRAS.  

As informações de vídeo são gravadas em forma de arquivos dump e arquivos 

de imagem PPM e PGM. Os arquivos dump são os dados brutos da câmera. Já 

os arquivos PPM e PGM são os arquivos que disponibilizam os dados de RGB 

e Profundidade (UBUNTU, 2013). 

A aplicação fakenect foi utilizada para reproduzir os dados gravados através da 

fakenect-record. Através da figura 1 e da figura 2, é possível visualizar como o a 

aplicação fakenect exibe os dados gravados anteriormente. 

                                                 
4 “OpenGL é uma poderosa interface de software usada para produzir imagens computacionais de alta 

qualidade e aplicações interativas usando objetos 2D e 3D” (WOO et al., 1999) 



Figura 1 - Utilizando a aplicação fakenect para reprodução de dados de vídeo 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Figura 2 - Utilizando a aplicação fakenect para reprodução de dados de vídeo 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

As aplicações freenect-cppview, freenect-glpclview e freenect-glview são 

utilizadas para testar a câmera Kinect. Com elas é possível visualizar em tempo 

real a funcionalidade de cada câmera em particular e de todas as câmeras em 

conjunto, bem como controlar o motor do hardware, possibilitando a 

movimentação da câmera verticalmente. Também é possível controlar o LED da 

câmera, que indica se ela está ativa, mudando sua cor ou a forma como ele 

pisca. 

Resultados 

Foram realizados experimentos com o Kinect, empregando-se a biblioteca 

freenect, do OpenKinect, tendo sido gravados dados associados ao movimento 

das mãos por meio do aplicativo fakenect-record. Os dados gravados dessa 

forma podem ser exibidos por meio do aplicativo fakenect, de maneira similar 



àqueles coletados em tempo real, isto é, apresentando-se as imagens 

provenientes da câmara convencional de RGB e da câmara de infravermelho. 

Os testes realizados possibilitaram o entendimento do funcionamento da câmera 

e da biblioteca. Foi possível identificar como captar em tempo real as imagens 

geradas pelo dispositivo Kinect. Também foi possível gravar os dados gerados 

pelo dispositivo para uso posterior, além, também, de conseguir reproduzir 

posteriormente estes dados gravados.  

Estes resultados foram importantes devido a ter possibilitado o entendimento dos 

objetos trabalhados na pesquisa e a continuação da mesma. 

Considerações Finais 

Os resultados atingidos através dos testes foram satisfatórios. Porém, é 

necessário dar continuidade a este trabalho, uma vez que existem mais 

resultados a serem obtidos. 

Os resultados obtidos foram:  

 A descoberta de como visualizar os vídeos captados pela câmera. 

 A descoberta de como utilizar os utilitários da biblioteca para testes com 

a câmera. 

 A forma de como gravar os dados captados pela câmera para tratamento 

posterior. 

 A forma de reprodução dos dados gravados através do utilitário de 

gravação da biblioteca. 

Os resultados pretendidos nas próximas etapas da pesquisa são: 

 Verificar como utilizar a biblioteca de forma que se possa criar um 

software que trate os dados coletados em tempo real, através do utilitário 

da biblioteca, para comparação com os dados gravados previamente.  

 Alternativamente, pode-se tentar empregar os dados gravados 

previamente para treinar ou validar algum algoritmo de aprendizado por 

máquina, que seria usado para identificar os dados coletados em tempo 

real, associando-os a algum sinal LIBRAS. 

 Definir qual linguagem de programação será utilizada em conjunto com a 

biblioteca 



 Definir qual o algoritmo será utilizado para comparação dos dados ou para 

aprendizado por máquina. 

Considerando o que foi possível apreender acerca da biblioteca libfreenect até o 

presente momento, acredita-se que este trabalho de pesquisa poderá trazer 

resultados frutíferos em suas próximas etapas, assim que forem iniciados os 

testes relacionados ao tratamento dos dados coletados.  
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