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Segundo Andy Miller, da Leap Motion, 
o grande avanço tecnológico conquistado 
pela empresa está no software. "Nosso 
produto é 99% software", diz Miller. "Os 
sensores e os componentes do hardware es-
tão disponíveis há anos." O principal 
responsável pela tecnologia é o matemático 
americano David Holz, cofundador da Leap 
Motion, que começou a desenhar o código 
em 2010. 

INFO testou o Leap Motion. A ex-
periência nem de longe se equipara à de 
Minority Report, o filme de ficção com as 
famosas cenas em que o personagem de Tom 
Cruise usa as mãos para navegar numa 
interface ultra-avançada. Na vida real, os 
primeiros gestos são desajeitados e até meio 

Assim que as mãos passam por cima do 
pequeno retângulo de alumínio que mais 
parece uma caixa de fósforos criada pelo 
designer Jonathan Ive, da Apple, a mágica 
começa. Câmeras e sensores infravermelhos 
capturam e enviam as imagens a um 
programa no computador, enquanto os dedos 
deslizam no ar. Na tela, o resultado pode ser 
visto em tempo real. Ao se movimentar, as 
pontas dos dedos comandam lâminas 
digitais. Num software educativo, as 
entranhas de um sapo virtual dissecado 
podem ser exploradas de forma bem mais 
interativa do que se a criança usasse um 
mouse. 

O aparelho que permite toda essa
interação por meio de gestos é o Leap 
Motion. Ele foi lançado comercialmente em 
julho pela empresa californiana que tem o 
mesmo nome e custa 80 dólares. Com 
dimensões de 3 por 5 polegadas, ele capta os 
movimentos das mãos e traduz para a 
linguagem dos computadores. 

"Oferecemos uma boa alternativa ao
touchscreen nos computadores de mesa", 
disse a INFG Andy Miller, presidente da Leap
Motion. "Os consumidores não adotaram a 
tecnologia de toque em casa com a 
velocidade que a indústria esperava." 

O Frog Dissection é apenas uma das 75
aplicações disponíveis na Airspace Store,
loja online do Leap Motion. Ali, o usuário 
pode baixar programas para as plataformas 
Windows e Mac OS. Alguns são gratuitos, 
outros chegam a custar 100 dólares. Existem 
aplicações para DJs e para modelagem em
3D, todas com base em comandos por 
gestos. 

Gadgets que detectam movimentos, 
como o Kinect, da Microsoft, 

existem há anos. A diferença do Leap 
Motion está na sensibilidade. "Numa escala 
de notas, enquanto aparelhos semelhantes 
ganham 7 ou 8, o Leap Motion tira 10",
afirma Maurício Alegretti, diretor de 
tecnologia da Smyowl, empresa de 
Sorocaba, no interior de São Paulo, pioneira 
em desenvolver interfaces gestuais no Brasil.

A equipe de Alegretti especializou-se
em soluções publicitárias que envolvem
interação com sensores. Entre seus projetos
está uma casa conceituai em que as 
principais funções são acionadas por gestos. 

constrangedores. É estranho manter as mãos 
suspensas e gesticular na frente da tela de um 
computador. 

Além disso, o usuário demora um 
tantinho para se adaptar à sensibilidade do 
aparelho e aplicar a velocidade certa aos 
movimentos. Às vezes, o cursor se move 
rápido demais e desaparece. Mas em poucos 
minutos de uso dá para imaginar as 
possibilidades dessa nova tecnologia. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 

Telas sensíveis ao toque ainda têm vida longa, apesar da chegada dos sensores que capturam 
gestos. Agora pesquisadores estudam como levar essa tecnologia ao próximo nível. Uma das 
promessas da nova geração touchscreen vem dos laboratórios da Disney Research e se chama 
Touché. Seu sistema conta com sensores especiais que registram diversas intensidades de 
toque. Além disso, pode ser instalado na superfície de objetos, tornando-os sensíveis por 
meio de um detector de corrente elétrica. Há várias possibilidades de aplicação. Os 
pesquisadores mostram, em vídeo, uma maçaneta inteligente, que mede a pressão aplicada e 
decide se deve ou não trancar ou abrir uma porta. Mas o Touché ainda só existe em 
protótipos. 
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Algumas são simples. O jornal 
americano The New York Times tem uma 
aplicação para o Leap Motion que permite 
controlar com gestos a navegação pelas 
reportagens. No Brasil, a empresa Singol, de 
Sorocaba, trabalha em um game educativo 
que envolve atirar, com um movimento do 
polegar, em caixotes que exibem o resultado 
correto de uma operação matemática. Outro 
programa didático, disponível na loja 
Airspace, exibe um sistema solar 
tridimensional, com planetas que podem ser 
aproximados com o movimento das mãos. 

Startups de várias nacionalidades e 
grandes empresas preparam-se para entrar e 
disputar um mercado que deve se expandir 
rapidamente. "A interação por gestos vai 
decolar porque gera uma experiência 
intuitiva e natural, como vimos no iPhone e 
no iPad, anos atrás", afirmou a INFO Tal 
Dagan, vice-presidente de marketing da 
startup israelense PrimeSense. 

A empresa está por trás do de-
senvolvimento do sensor do Kinect e é uma 
das responsáveis pela revolução 
pós-touchscreen que começou nos games. 
Entre os principais clientes da PrimeSense 
está a fabricante taiwanesa Asus, para quem 
desenvolveu um aparelho chamado Xtion. 

Equipado com câmeras e sensores, o 
Xtion funciona conectado a qualquer PC ou 
notebook e pode ser usado para controlar 
jogos, navegar por filmes e sites. "A 
revolução das interfaces começou do teclado 
para o mouse. Foi do mouse para o toque e, 
em breve, vai do toque para os gestos", diz 
Dagan. 

A fabricante de processadores Intel 
também está atenta ao futuro pós-touch. Em 
julho, comprou a startup israelense Omek, 
desenvolvedora do software Omek Grasp, 
capaz de ler 22 

articulações da mão e seus movimentos. 
Logo o programa será incorporado aos 
lançamentos da companhia. 

A Intel trabalha ainda com a empresa 
belga Softkinetic no projeto Perceptual 
Computing, uma webcam equipada com 
sensores infravermelhos capazes de 
reconhecer gestos e até expressões faciais. 
"Dependemos de os desenvolvedores 
utilizarem a tecnologia para criar novas 
aplicações", diz Juliano Alves, gerente da 
área de software da Intel Brasil. Com essa 
tecnologia, no futuro as senhas poderão ser 
substituídas por reconhecimento facial. 

INFG experimentou o Perceptual

vedores a criar programas com a 
tecnologia. Um dos projetos é o Unicon, 
criado pelo engenheiro Leonardo 
Cassuriaga para facilitar o atendimento 
médico a pacientes surdos-mudos. O 
software capta os gestos para ler sinais em 
libras e traduzi-los em formato de texto. A 
intenção é melhorar a comunicação entre 
médicos e pacientes com a deficiência. 

Se o Perceptual decolar, a expectativa 
da Intel é que a próxima geração de 
ultrabooks venha de fábrica com a 
capacidade de interação por gestos. O 
usuário escolherá a maneira como vai 
interagir com seu computador. "Da mesma 
forma que jogos e 

aplicativos funcionam bem por re-
conhecimento de gestos, outras operações 
exigem o uso do mouse e do teclado", diz 
Juliano Alves, da Intel. "Uma tecnologia 
não exclui a outra." 

O touchscreen não deve perder espaço. 
Não parece nada confortável passar 100%
do tempo com os braços suspensos, 
navegando pela internet com gestos no ar. 
Para alguns usos específicos, como jogos, 
mapas e aplicações didáticas, o comando 
por gestos pode ser uma solução mais 
intuitiva. O aumento do número de 
programas adaptados a esse tipo de 
interface é questão de tempo, dizem os 
especialistas. Se o mundo pós-touch vai 
chegar logo à sua casa é outra história.  

Computing. O aparelho impressiona, mas 
ainda não exibe a mesma precisão do Leap 
Motion. Suas maiores desvantagens em 
relação ao concorrente, entretanto, estão na 
falta de aplicações e de uma loja online, 
como a Airspace. 

Na tentativa de acelerar a inovação, a 
Intel lançou um concurso internacional, 
chamado Perceptual Challenge, que estimula 
desenvol- 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, ano 28, n. 333, p. 50-55, set. 2013.




