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Abstract. This article seeks to create a virtual taster experience using Kinect
as a device for capturing anthropometric measures and the software Autodesk
MayaTM for three-dimensional anthropometric modeling, which can be used as
a solution to a problem of uncertainty and dissatisfaction in the e-commerce
purchasing process.

Resumo. Este artigo busca criar uma experiência de provador virtual utili-
zando o Kinect como dispostivo de captura de medidas antropométricas e o
software Autodesk MayaTM para modelagem antropométrica tridimensional,
que pode vir a ser utilizado como solução para um problema de incerteza e
insatisfação no processo de compra de roupas por e-commerce.

1. Introdução
Na data desta pesquisa, apenas no Brasil, a população encontra-se em 208.891.773, sendo
que esta taxa cresce a cada segundo (IBGE, 2019). Levando-se em conta este número,
torna-se clara a diversidade de corpos existentes, e como a relação atual de medidas
para roupas é insuficiente para abraçar estas diferenças. Neste mesmo cenário brasi-
leiro, encontra-se uma enorme fragmentação no mercado dada a disparidade entre os
moldes usados por diferentes marcas e fabricantes (CAPELASSI; KATTEL; CARVA-
LHO, 2015). Quando consideradas as marcas internacionais, que trazem seus moldes
para as terras nacionais, a situação agrava-se ainda mais, quebrando-se o vı́nculo entre
estas produções.

Em tempos de comércio eletrônico alavancando vendas, consumidores bem infor-
mados e exigentes, somados à força excepcional do compartilhamento de informações
globalmente via web, um consumidor insatisfeito com a aquisição de seu produto chega
a questionar a fidelidade à sua marca por sentir-se prejudicado na comparação de preços
e qualidade (CARDOZO, 2012). Por causa dessa fragmentação, o processo de compras
pode tornar-se bastante longo e cansativo, já que são diversas peças a serem provadas, que
podem ou não seguir o mesmo molde. Então, diante dessa situação desconfortável, surge
o e-commerce que poupa os esforços dos clientes e facilita o seu processo de compras.

Apesar de já terem sido solucionados problemas básicos para o avanço do método
online de compras, como a segurança da informação e processos de logı́stica, ainda não
há uma forma eficiente de garantir a satisfação do cliente com o produto a ser adquirido, o
que contrasta com a proposta de conforto e eficiência uma vez pensada para este método.



A padronização, que têm se atualmente, refere-se à medidas do corpo e não da
roupa, portanto, tratando-se de um estudo antropométrico aplicado ao vestuário. Levando
em conta que peças variam de acordo com seus comprimentos e larguras, tecidos e marcas,
sua proporção pode não ser tão precisa (CARDOZO, 2012).

O comportamento do consumidor acaba sendo direcionado às lojas fı́sicas para
ter uma experiência satisfatória e confiável nas compras, porém isso nem sempre é uma
opção. Para tanto, através desta pesquisa, busca-se criar uma experiência de provador
virtual que pode, posteriormente, servir de solução para os déficts atualmente encontrados
no e-commerce.

Para o caso de usuários com dificuldade de locomoção, idosos ou grávidas, há
uma maior complexidade de deslocamento, sendo este mais um fator que contribui para a
adoção do e-commerce no mercado de vestuários.

Desta forma, esta pesquisa traz como objetivo principal o desenvolvimento de uma
aplicação capaz de captar, de forma eficaz, as medidas do corpo do usuário e exibı́-las em
uma tela, simulando um provador de roupas tridimensional, e entregando ao cliente maior
confiança na compra da vestimenta, garantindo sua maior satisfação, assim como maiores
lucros às empresas de roupas que adotarem este método.

Este trabalho está organizado em seções, sendo que a seção 2 refere-se à revisão
literária, contemplando todos os principais conceitos envolvidos no trabalho; em seguida,
na seção 3, é apresentado o conceito da antropometria; na seção 4, explica-se o Kinect
e algumas alternativas encontradas; e a seção 5 passa-se pelo processo de construção do
protótipo em questão. Os resultados alcançados são apresentados na seção 6; na seção
7 são apresentadas as considerações finais obtidas ao término do trabalho e, por fim, as
referências bibliográficas utilizadas são mencionadas.

1.1. Problema da Pesquisa

Hoje em dia, há uma barreira no comércio online de moda em relação à incerteza
da adequação de clientes com a roupa. Segundo o presidente da Associação Brasi-
leira do Vestuário (Abravest), Roberto Chadad, “em virtude das diversas grades de
numerações existentes, a venda de vestuário na internet enfrenta o desafio do alto vo-
lume de solicitações de trocas e devoluções” (ABRIL, 2011). Portanto, a falta de
mobilização do mercado para utilizar tais métodos a fim de cobrir a lacuna do mercado
têxtil, apresenta-se como um dilema ainda a ser enfrentado.

A fim de desenvolver o protótipo que visa resolver o problema acima, é necessário
considerar as diversas maneiras de como construı́-lo/implementá-lo, devido a grande di-
versidade de tecnologias hoje existentes. Assim, percebe-se uma complexidade em en-
contrar a melhor ferramenta e a melhor codificação, com menor tempo de resposta, não
propı́cio a erros, maior usabilidade e eficiência, por exemplo.

Dentre outras dificuldades, pode-se citar: tempo para levantamento dos dados,
principalmente, em indivı́duos com deficiência fı́sica, idosos e grávidas, devido às di-
ficuldades em se manter na posição estática por um tempo prolongado; e situação de
luminosidade e distância da pessoa em relação ao capturador.

Neste contexto, a pergunta que será respondida nesta pesquisa é:
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• Como desenvolver uma aplicação eficaz capaz de ler a posição do usuário em um
dado ambiente e espelhá-la em tela, simulando um provador virtual?

1.2. Objetivos do Estudo

O presente trabalho tem por objetivo final ou geral desenvolver uma aplicação qualificada
para capturar as medidas antropométricas do usuário, criando um simulador de provador
de roupas baseado em objetos tridimensionais.

Sobre os Objetivos Especı́ficos ou Intermediários, tem-se:

• Analisar a melhor forma de integrar as aplicações desenvolvidas, levando em conta
a performance, complexidade e efetividade;

• Verificar a adequação da tecnologia considerada eficiente ao problema de compras
e vendas de roupas online.

1.3. Delimitação do Estudo

• Delimitação Organizacional: Não será considerada, pois é um trabalho puramente
acadêmico.

• Delimitação Geográfica: Não será considerada, pois a pesquisa não se limita a um
local, já que está sendo estudada a diversidade dos corpos existentes.

• Delimitação Temporal: Não será considerada, pois, independe de quando a pes-
quisa seja realizada, os métodos utilizados serão os mesmos/fixos.

• Delimitação por Indicador(es) de Desempenho: A pesquisa está sendo delimitada
por diferentes tipos de indicadores de desempenho, como por exemplo, a acurácia
do método em relação às medidas reais do corpo humano, a facilidade de obtenção
do produto e/ou sistema pelo usuário, a velocidade de captura e processamento da
imagem, e a capacidade de tornar o aparelho e/ou método inteligı́vel para seus
utilizadores.

• Delimitação por Categoria(s) de Profissionais: Não será considerada, pois este
mesmo estudo pode ser reutilizado para diferentes áreas do conhecimento.

Os pontos importantes ao estudo são: a capacidade de processamento e precisão
do aparelho e/ou método utilizado, as diferentes condições de posição (tanto da pessoa
quanto do aparelho), o ambiente (luz e local), a vestimenta e a parte do corpo que está
sendo mensurada. Enquanto isso, serão irrelevantes à pesquisa, os dados pessoais dos
usuários, o horário da operação, o tempo de desenvolvimento da tecnologia a ser utilizada
e o esforço empregado na utilização do aparelho escolhido.

2. Referencial Teórico
Como base para esta pesquisa, serão consideradas obras sobre os tópicos seguintes: a falta
de padronização de medidas das roupas e suas consequências no e-commerce, de Cape-
lassi, Kattel e Carvalho, e Cardozo; a definição da antropometria, por Contreras, Sanchez
e Quevedoa, Bendler e Teixeira, Jones e Rioux; precisão dos scanners 3D, por Elbrecht e
Palm; como funciona o Kinect por Gomes, Wu e Smith; a captura de movimentos base-
ados em dispositivos de Interação Natural, por Fahim; e, por fim, detalhes técnicos sobre
a integração entre o Autodesk MayaTM com a linguagem de programação Python, por
Galankis.
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Antropometria é o estudo da medição do corpo humano em termos de dimensão
dos ossos, músculos e do tecido adiposo. Dentre as obras de Contreras, Sanchez e Que-
vedo (2014), Brendler e Teixeira (2016), Jones e Rioux (1997), o conceito de antropo-
metria é abordado, tanto seu progresso de medição durante passar dos anos e como seu
estudo é importante para o melhor entendimento do corpo humano e seus padrões, até
então complexos de definir, devido a grande diversidade de medidas e proporções corpo-
rais existentes.

Conforme Capelassi, Kattel e Carvalho (2015) e Cardozo (2012), atualmente, o
padrão de medidas existente para a construção do vestuário e às pesquisas antropométricas
é insuficiente para suprir, de forma satisfatória, as necessidades dos usuários em relação
à compra online de roupas. O cliente, em geral, possui falta de confiança durante sua
aquisição, pois a peça pode não vir com o tamanho esperado, por fatores diversos, como:
divergência do tamanho dependendo da marca, tecido, paı́s de origem, comprimento e
largura.

Ainda sobre a obra de Capelassi, Kattel e Carvalho (2015), com o avanço tec-
nológico, diversos sistemas e/ou dispositivos novos foram introduzidas ao mercado em
que possuem a capacidade de detectar as medidas do corpo humano por meio do es-
caneamento corporal tridimensional, o que trás uma vasta mudança no e-commerce de
vestuário. Com o uso destas tecnologias na compra online de roupas, pode-se medir o
corpo de um cliente a fim de encontrar, de maneira mais fácil e eficaz, o ajuste mais
adequado para cada indivı́duo.

O processo de medição do corpo humano de forma automática, isto é, via câmeras
2D ou 3D, não depende de interferência humana o que reduz o custo e tempo de proces-
samento das medidas. Há um progresso significante no scanner corporal 3D em termos
de qualidade e extração de medidas, porém os métodos ainda não possuem capacidade
suficiente para medir com 100% de precisão sendo totalmente proporcional ao corpo real,
conforme Elbrecht e Palm (2014).

Um scanner corporal 3D é uma ferramenta bastante eficiente e com precisão para
analisar o corpo humano e sua forma. Uma vez que a pessoa é medida com alguma fer-
ramenta e/ou software 3D, o dado captado será enviado ao computador e visualizado na
tela. A saı́da do scanner é um conjunto de pontos que, ao serem analisados por um algo-
ritmo, extrai-se os pontos de significativos e medidas. Assim, o software automaticamente
detecta o formato do corpo humano e produz um modelo conforme os dados extraı́dos.
Com as medidas obtidas, qualquer parte do corpo pode ser medido inúmeras vezes sem o
contato fı́sico com a pessoa em si.

Sendo o Microsoft Kinect Sensor, um dos dispositivos de captura tridimensional
considerados eficazes no mercado, Gomes (2010) e Wu e Smith (2011) esclarecem o fun-
cionamento do Kinect, do que é composto e qual sua principal finalidade. Devido às
câmeras e aos sensores, nele embutidos, tal dispositivo é capaz de detectar o corpo hu-
mano baseado no mapa de profundidade, luzes infravermelhas e com inteligência baseada
no aprendizado de máquina, conseguindo diferenciar o fundo e o objeto a ser capturado.

O livro de Fahim (2012) foi utilizado como referência para melhor entendimento
da integração de diferentes dispositivos, a fim de obter uma Interação Natural (IN). Seu
estudo consiste na utilização de uma aplicação de IN para captura de movimentos que
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digitalizam e gravam ações em um espaço virtual 3D, podendo ser utilizados para jogos
de computadores e animações.

Para seguir com o desenvolvimento do protótipo estudado nesta pesquisa, também
tomou-se como base a obra de Galanakis (2014) que esclarece como a integração no
Autodesk MayaTM pode ocorrer utilizando a linguagem de programação Python, sendo
justamente esta a escolhida para se comunicar com tal software, durante a implementação
do protótipo em questão.

3. Antropometria

Antropometria pode ser definida como uma ciência que estuda as medidas de tamanho e
das proporções do corpo humano, sendo esta importante para o processo de design indus-
trial, como vestimentas, ergonomia e biomecânica (CONTRERAS; SANCHEZ; QUE-
VEDO, 2014).

Os dados antropométricos de cada indivı́duo não se determinam apenas pela faixa
etária, gênero, peso e altura, mas também por suas condições fı́sicas, já que toda a di-
mensão do corpo é mensurada. Desta forma, os dados das particularidades corporais,
causadas por deficiências fı́sicas ou dificuldades de movimentação, também devem estar
disponı́veis para avaliação dos profissionais de design e para desenvolvimento dos produ-
tos que mais se ajustem aos usuários (BRENDLER; TEIXEIRA, 2016).

Devido à grande diversidade do corpo humano, considerando o vasto biotipo cor-
poral da população brasileira, muitos pesquisadores se queixam da falta de dados exis-
tentes referentes às medidas (JONES; RIOUX, 1997). Consequentemente, o desenvolvi-
mento de aplicações deste ramo torna-se mais complexo, além de gerar uma dificuldade
para criar uma padronização, como por exemplo, de vestuários.

Inicialmente, as medidas do corpo humano eram obtidas por técnicas manuais e
tradicionais, chamadas de métodos diretos, com o uso de fitas métricas e pinças (JO-
NES; RIOUX, 1997). Porém viu-se que estas podem não ser tão eficazes pela demora
da obtenção das medidas, pela necessidade do contato fı́sico com o usuário e a comple-
xidade de se manter em uma posição fixa por um perı́odo de tempo, principalmente para
pessoas com deficiência fı́sica, grávidas, idosos e crianças (BRENDLER; TEIXEIRA,
2016). Com o avanço da tecnologia, novos métodos foram desenvolvidos nos quais pas-
saram a ser utilizados no dia-a-dia, facilitando a captura destas e abrindo oportunidades
com novas formas de utilizá-las.

Assim, surgiram os digitalizadores bidimensionais e tridimensionais (ELBRE-
CHT; PALM, 2014), sendo considerados como métodos indiretos, solucionando o pro-
blema do contato fı́sico direto, capturando uma maior quantidade de articulações em
pouco tempo e criando possibilidades para serem usados em outras aplicações, como
por exemplo, animações.

Dentre as aplicações existentes no mercado, para obtenção das coordenadas tri-
dimensionais, escolheu-se o Microsoft Kinect Sensor como dispositivo para obter os da-
dos a serem empregados em uma dada aplicação. Os passos do seu desenvolvimento e
utilização serão abordados na sessão 5.1.

5



4. Dispositivos de Interação Natural

4.1. Investigação de dispositivos similares

Algumas tecnologias de Interação Natural (FAHIM, 2012) foram estudadas até estabe-
lecer a preferência por utilizar o Kinect. Apesar de todas apresentarem bons resultados
em seus respectivos campos de atuação, buscou-se a que melhor solucionasse o problema
levantado.

O ARKit da Apple utiliza a Realidade Aumentada (AR) para disponibilizar ao
usuário a experiência de adicionar elementos 2D e 3D num ambiente virtual e, através
da câmera do aparelho celular, dar a impressão de que estes pertencem ao mundo real
(APPLE, 2018). Embora já exista um aplicativo que consiga medir a dimensão de ob-
jetos com boa precisão utilizando esta tecnologia, até a data desta pesquisa não foram
desenvolvidas experiências para medição do corpo humano. Nota-se ainda que o ARKit
é compatı́vel apenas para dispositivos iOS com processador acima do A9, o que delimita
o nicho que possui acesso a essa tecnologia.

Já o Leap Motion, apesar de ser um dispositivo com sensores que captam os mo-
vimentos da mão e dedos sem o contato fı́sico com o objeto, possui algoritmos que se
limitam apenas a estes membros do corpo (LEAPMOTION, 2015).

A câmera da Sony DepthSensing, anteriormente conhecida como SoftKinetic an-
tes da aquisição pela Sony, é extremamente similar ao Kinect, mas apesar de recursos e
formato parecidos, o recurso de rastreamento de esqueleto não está presente (FERNAN-
DEZ, 2017).

Além destes, deve ser ressaltado o Asus Xtion PRO, que funciona de forma
análoga ao Kinect e utiliza a API OpenNI (ASUS, 2019). Apesar de apresentar vanta-
gens por sua natureza de código livre, não possui a mesma facilidade e compatibilidade
que a solução privada rival (Microsoft KinectTM).

4.2. Microsoft Kinect Sensor

Dentre as tecnologias citadas anteriormente para obtenção e captura de medidas antro-
pométricas, o Kinect destaca-se por ter sido capaz de criar uma tecnologia inovadora que
permite os jogadores interagirem com os jogos eletrônicos sem a necessidade de contro-
les, trazendo alterações diante de aplicações desenvolvidas por concorrentes, como por
exemplo, o Nintendo Wii (GOMES, 2010).

Visto sua potencialidade, este passou a ser utilizado em outras aplicações, não se
limitando apenas na área de jogos, devido ao seu baixo custo e grande precisão na captura
de movimentos. Porém, é importante ressaltar que o mesmo também possui alguns pontos
de desvantagem, como a facilidade para hackear e problemas de privacidade.

O Kinect é composto por 3 câmeras, sendo elas: câmera com detecção de imagem
com cores RGB em uma resolução de 640x480 a 30 quadros por segundo (fps), e dois
sensores de profundidade 3D, consistindo-se em um projetor de luz infravermelha e uma
câmera CMOS monocromática para computar a profundidade do ambiente (WU; SMITH,
2011). Conforme figura 1, é possı́vel verificar as 3 estruturas, além de um microfone
multi-vetorial, capaz de captar a fala do usuário, isolando-a do ambiente externo.
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Figura 1. Composição do Kinect 1.0.

Além das câmeras que detectam a posição corporal em tempo real, o Kinect uti-
liza o aprendizado de máquina, no qual o dispositivo aprende e aprimora gradativamente
como detectar um corpo de variadas posições, tamanhos e ações, com dados já fornecidos
(GOMES, 2010).

5. Metodologia

5.1. Modelagem 3D

Ao inı́cio da pesquisa, foram desenvolvidos moldes tridimensionais de diferentes modelos
de vestimentas no software de modelagem 3D (Autodesk MayaTM), sob um modelo que
possa ser alterado posteriormente de forma a seguir os padrões de medidas existentes no
mercado têxtil.

A seguir, tornou-se importante encontrar um manequim virtual que servisse de
base para receber a mecânica fı́sica de contato com os tecidos das peças criadas, de forma
a manter a experiência fiel à realidade. Com a inserção destes dois elementos em um
mesmo ambiente, as peças sofreram uma readequação para corrigir problemas de dimen-
sionamento em relação aos manequins, e então, representar fidedignamente o tamanho
destes. Conforme imagem abaixo, o modelo e as vestimentas foram desenvolvidos no
software Autodesk MayaTM:

Figura 2. Modelo tridimensional feminino com vestimenta
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Como alternativa, foi testado também o software Autodesk MotionBuilderTM,
também utilizado para modelagem e animação de objetos tridimensionais. Após
simulação, foi possı́vel concluir que o mesmo captura as movimentações de forma efi-
caz e apresenta facilidade de uso diante de outras tecnologias disponı́veis, considerando
que todo o método para unir o software ao Kinect já se encontra em sua composição.

Porém, como desvantagem, a captura realizada não ocorre em tempo real, e ao
invés disso, todos os movimentos são gravados e apresentados em um esqueleto já criado
pelo MotionBuilderTM e somente então exportados ao Maya, o que compromete a ex-
periência desejada ao usuário. Além disso, uma outra desvantagem na utilização deste dis-
positivo consiste na restrição de utilizar apenas o molde oferecido pelo programa, sendo
que este oferece pouca customização quando comparado com outros modelos estudados,
para os quais também foram modeladas as roupas.

5.2. Integração
Para integrar o Microsoft Kinect Sensor aos moldes criados no Autodesk MayaTM, captu-
rando as medidas antropométricas dos usuários, assim como os seus movimentos, foram
consideradas algumas alternativas, sendo uma dessas a utilização do software proprietário
iPi Soft, que reúne diversas facilidades para conectar o Kinect a sistemas de modelagem
3D. Entretanto, com o decorrer da sua análise, algumas desvantagens foram levantadas,
sendo estas: a ausência de uma licença gratuita para utilização em ambiente acadêmico,
bem como a ausência de flexibilidade no pacote, o que poderia dificultar o desenvolvi-
mento posterior desta pesquisa, e também comprometer a segurança da solução, já que o
iPi Soft não é código livre e não confere aos usuários a liberdade de analisar ou alterar o
seu código-fonte. Esta mesma solução embarca em seu produto diversas funcionalidades
que não são necessárias ao tempo da pesquisa.

Dada a ineficiência da alternativa citada anteriormente, decidiu-se utilizar uma
abordagem diferente para esta solução. O desenvolvimento próprio de um sistema para
consumir os dados do Kinect e expor estes ao Autodesk MayaTM torna-se mais simples e
customizável, contornando, por exemplo, as dificuldades apresentadas pelo iPi Soft, sob o
custo de um esforço inicial para a criação da ferramenta. Para sua elaboração, foi tomado
como base um código em linguagem C# que apresentava o método para utilizar as funções
disponı́veis no SDK do dispositivo Kinect, versão 1.0, e obter as coordenadas de ambas
as mãos, e definir se estavam levantadas ou não através da imposição de limites para o
valor do eixo Z.

De acordo com a figura 3, foi selecionado o objeto do array skel.Joints que
corresponde ao JointType.WristRight, no qual possui todos os atributos relacio-
nados àquele Joint em especı́fico. Assim, as posições X, Y e Z deste membro foram cap-
turadas do ambiente externo e armazenadas em variáveis, chamadas de “XValueRight”,
“YValueRight” e “ZValueRight”, respectivamente, para utilização posterior.

Figura 3. Código captando as coordenadas da mão direita

A partir desta construção inicial, o programa foi aprimorado capturando todos os
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pontos de interesse para a aplicação, garantindo o mapeamento completo do esqueleto
com as informações disponibilizadas pela API, conforme a Figura 4. E, então, com a
captura correta de todas as medidas pela aplicação local, foi definido um protocolo de
comunicação para que estes dados fossem organizados, de forma a garantir a comunicação
eficaz com o Autodesk MayaTM.

Figura 4. Pontos de referência reconhecidos pelo Kinect 1.0. Fonte: https:
//www.researchgate.net/figure/Joints-captured-by-Kinect-TM-skeletal-view
fig16 232742448

Decidiu-se também abrir uma conexão em uma porta para expor este stream orde-
nado de dados, para que quaisquer aplicações externas pudessem se conectar e consumir
estas informações.

Então, optou-se por criar um servidor que servisse de intermediário nesta
comunicação, para que recebesse os dados de origem adquiridos e expostos pela aplicação
inicial. O cliente, por outro lado, se conecta com tal servidor através de um endereço e
porta especı́ficos, garantindo o recebimento dos mesmos pela aplicação de destino (Auto-
desk MayaTM).

Figura 5. Porta de conexão do servidor

Após o recebimento dos dados, a posição do modelo tridimensional, já desenvol-
vido anteriormente no software Autodesk MayaTM, precisa ser modificado conforme tais
coordenadas. Para atingir este objetivo, foi utilizada a classe PyNode para recuperar o
joint desejado a partir de seu nome, como consta na documentação da biblioteca PyMEL
(DOMBROVA, 2009), e observa-se a seguir:
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PyNode ( d a t a [ 0 ] ) . t r a n s l a t e . s e t (
[ f l o a t ( temp . r e p l a c e ( ’ , ’ , ’ . ’ ) ) ∗ 5

f o r temp in d a t a [ 1 : ] ]
)

A partir do objeto Node devolvido pela chamada da classe PyNode, é acessado o
método .translate que irá acessar os atributos com as coordenadas do joint no plano
tridimensional, conforme os dados captados (GALANAKIS, 2014).

O método .set chamado em seguida recebe um vetor com as posições X, Y e Z
que sobrescreverão os dados anteriores. Como argumento desse método será passado os
valores recebidos da aplicação em contato com o Kinect, devidamente formatados para
substituir a representação de ponto flutuante de vı́rgula(,) para ponto(.), assim como a
conversão dos valores para float para que sejam entendidos pelo Maya.

Posteriormente, foi adicionada uma Thread ao servidor a fim de executá-lo em
paralelo. Os comandos anteriores foram encapsulados em um método que é passado como
argumento para a thread, que irá executar este target sem comprometer a interação com
o Maya e o modelo 3D.

Figura 6. Função para instanciar e iniciar a thread

Assim, enquanto os dados estão sendo recebidos pelo Autodesk MayaTM, o mo-
delo tridimensional do corpo humano e sua vestimenta podem se remodelar em tempo
real, em conformidade com os movimentos realizados pelo usuário.

Desta forma, os dados do Kinect se integraram ao sistema e os objetos tridimen-
sionais passaram a simular as medidas reais, de forma simultânea com o utilizador. A
aplicação completa pode ser vista na figura 7 a seguir:

Figura 7. Visão estrutural do protótipo

6. Resultados
A integração Kinect x Maya foi realizada com sucesso parcial e o modelo antropométrico
tridimensional passou a se posicionar simultaneamente em alguns membros do corpo,
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conforme as coordenadas recebidas. Na figura 8, é possı́vel acompanhar o momento em
que o software Autodesk MayaTM recebe os dados externos para alocar o corpo modelado
em uma dada posição. Para tal comunicação, foi necessário executar o servidor, situado
no Maya como receptor, e o cliente em paralelo, enviando os dados captados pelo Kinect.

Figura 8. Autodesk MayaTM recebendo as coordenadas externas

Conforme figura 9, a posição inferior do usuário foi capturada com êxito e espe-
lhada no Maya em tempo real:

Figura 9. Modelo tridimensional refletindo a posição real

Durante os testes, foi identificada uma falha no esqueleto do Maya, no qual o
tronco superior do modelo 3D não se movimenta em conformidade com as novas coorde-
nadas. Mesmo mudando a posição dos braços ou cabeça, estes permanecem os mesmos,
alterando apenas as pernas e pés. Ao testar a mudança de posição dos braços na aplicação
em C#, os mesmos apresentam o resultado correto: quando levantados, a tela demonstra
”Raised”e quando abaixados, ”Lowed”. Porém o mesmo não ocorre no modelo tridimen-
sional, como pode ser visto na figura 10 abaixo:
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Figura 10. Modelo tridimensional não refletiu 100% o movimento do usuário.

7. Conclusão e Trabalhos Futuros
No final desta pesquisa, o protótipo foi desenvolvido e o objetivo principal foi atingido
parcialmente: espelhar a posição do usuário no ambiente externo em um modelo tridimen-
sional com vestimenta. Como apenas os membros inferiores do corpo foram espelhados,
inicialmente, o protótipo pode ser utilizado para simular um provador de calças, saias e
bermudas, por exemplo. Isto é, para vestimentas que se adequem à cintura, pernas e pés.

Com a aplicação pronta, conclui-se que esta pode ser expandida e utilizada
também em outras necessidades, não se delimitando apenas na área vestuária, mas sim
quando necessária a interação humano x computador.

Uma possibilidade para trabalhos futuros seria a investigação do motivo do tronco
superior do modelo 3D do usuário não se movimentar no Autodesk MayaTM, o que limitou
o protótipo a funcionar apenas para os membros inferiores do corpo humano. Outro
cenário seria a implementação da rotação na aplicação em C#, assim, esta passa a capturar
não apenas a posição, mas também a rotação dos membros, diversificando ainda mais os
movimentos do objeto tridimensional.

Um estudo adicional pode ser realizado sobre a probabilidade de desenvolver o
mesmo protótipo de comunicação para celulares, não se limitando apenas para Web, ga-
rantindo maior mobilidade para tal desenvolvimento.
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