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Companhia dá sinal verde a novos usos para o sensor Kinect  
 
O sensor de movimentos Kinect, da Microsoft, desencadeou uma revolução da robótica e do 
3D, inspirando inovações que permitem que aspiradores de pó sejam controlados com um 
gesto manual e cirurgiões manuseiem aparelhos de diagnóstico por imagem sem tocá-los na 
sala de cirurgia. 
 
Recursos anunciados na entrevista da Microsoft na feira de videogames E3 - como o 
rastreamento do movimento dos dedos e registros de imagens de corpo inteiro - já existem, 
embora como recursos ocultos. 
 
Poucas semanas após seu lançamento, em novembro de 2010, os aficionados de jogos, 
desenvolvedores e cientistas reconstituíram retroativamente os mecanismos do Kinect e 
criaram novos aplicativos. 
 
O Kinect vendeu mais de 10 milhões de unidades - e os jogos específicos para o dispositivo, 
como o Dance Central, estão tendo sucesso entre os consumidores. 
 
Mas os hackers mostraram como o Kinect pode ser adaptado para muitas outras funções além 
do entretenimento. "O volume de inovações explodiu nos últimos seis meses", disse Josh 
Hyman, do kinecthacks.net, site que registra novos usos para o aparelho. 
 
Entre elas estão controlar os movimentos de um aspirador de pó robótico com um aceno de 
mão e permitir que um helicóptero de modelismo detecte paredes, chão e objetos em seu 
caminho ao voar em ambientes fechados. Cirurgiões chegaram a usá-lo para fazer imagens 
médicas com gestos na sala de cirurgia, sem ter de repetir procedimentos de esterilização 
depois de manuseá-los da maneira convencional. 
 
Embora algumas das aplicações de robótica exijam conhecimento de engenharia, vídeos e 
tutoriais da internet mostram como o Kinect pode ser facilmente comandado para registrar 
imagens e recriar objetos em 3D à maneira dos hologramas. 
 
Com um sensor de profundidade infravermelho embutido, o Kinect permite reconhecer 
movimentos e gestos para controlar um jogo ou o painel de bordo do console de videogame 
Xbox. 
 
A empresa israelense PrimeSense é responsável pela tecnologia 3D do aparelho. A companhia 
permitiu que os desenvolvedores acessassem seu software Open NI que reduz os enormes 
volumes de dados brutos gerados pelos sensores a esqueletos facilmente manipuláveis do que 
está sendo gravado. 
 
"Estamos possibilitando um novo tipo de mídia digital que permitirá que as pessoas levem ao 
mercado ideias originais, da mesma forma pela qual o iPhone possibilitou a criação de 
aplicativos", disse Inon Beracha, principal executivo da PrimeSense. 
 
Os engenheiros de robótica se lançaram avidamente ao uso do Kinect como um dispositivo que 
vira o jogo em todos os sentidos. 
 
"Ele realmente transformou a robótica", disse Ken Conley, engenheiro-sênior de software da 
Willow Garage, uma fabricante de robôs do Vale do Silício cujos modelos mais sofisticados 
podem custar US$ 400 mil. O fundamental foi o custo de US$ 150 do Kinect, disse ele, quando 
sensores anteriores custavam mais de US$ 1 mil. 
 
A Microsoft anunciou ontem que o Kinect aumentaria a capacidade de rastrear detalhadamente 
os movimentos dos dedos, de forma a permitir desenhar com eles em 3D. O escaneamento de 



pessoas criaria avatares realistas e o de objetos da vida real poderia possibilitar colocá-los nos 
jogos. 
 
Os hackers do Kinect já chegaram a resultados semelhantes e podem se sentir tentados a 
apresentar ideias futuras ao Kinect Fun Labs - uma comunidade lançada pela Microsoft para 
permitir compartilhar inovações com outras pessoas.  
 
"Quando lançamos o Kinect, sabíamos que estávamos apenas arranhando a superfície do que 
poderíamos fazer e que as possibilidades de como o sensor poderia se desenvolver com o 
passar do tempo eram ilimitadas", disse Kudo Tsunoda, diretor de criação do Kinect. "Mas 
vimos tanta inovação e criatividade da parte de pessoas do mundo inteiro na construção de 
coisas com o Kinect que nem nós poderíamos imaginar." 
 
Tem sido atribuído à Microsoft, para começar, o mérito de não ter codificado os dados básicos 
do Kinect, e, assim, permitir a atividade dos hackers. O estímulo dado por uma comunidade de 
desenvolvedores permite o desenvolvimento de inovações a um ritmo mais acelerado. 
 
"Nos próximos anos, quando as pessoas tiverem tempo para amadurecer essas bibliotecas [de 
aplicativos] e lançar novas ideias, e à medida que esses sensores se aprimorarem cada vez 
mais, vamos ver coisas espantosas", disse Conley. 
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