
Uma avaliação estatística do problema de registro de imagens de profundidade 

usando o Kinect  

 

João Marcelo Teixeira Bernardo Reis Samuel Macedo Judith Kelner 

 

Centro de Informática 

Universidade Federal de Pernambuco 

{jmxnt, bfrs, samuel, jk}@cin.ufpe.br 

 

 
Resumo—Esse trabalho detalha a utilização de técnicas 

estatísticas aplicadas à resolução de problemas de visão 

computacional, especificamente ao problema de registro de 

imagens RGB e de profundidade, provenientes do sensor 

Microsoft Kinect. Através do uso de um modelo de regressão 

linear, pretende-se mostrar que é possível obter uma 

implementação para o cálculo de registro ao mesmo tempo 

mais simples e com erro médio aceitável (com no máximo um 

pixel de diferença). Baseado nessa abordagem, é possível 

adotar os parâmetros encontrados para criar uma versão 

paralela da função usando a GPU, liberando o desenvolvedor 

de implementações caixa-preta muita vezes restritas dos SDKs. 

Palavras-chave - registro de imagens de profundidade, 

Microsoft Kinect, modelagem estatística 

Abstract—This work provides information about the use of 

statistical techniques applied to the resolution of computer 

vision problems, specifically to the problem of registering RGB 

and depth images, captured with the Microsoft Kinect sensor. 

Through the use of a linear regression model, we intend to 

show that it is possible to obtain an implementation for the 

registration function at the same time simpler and with an 

acceptable residual error (with at most 1 pixel of difference). 

Based on this approach, it is possible to adopt the parameters 

found to create a parallel version using the GPU, capable of 

freeing the developer of black-box SDK implementations that 

are commonly restrict. 

Keywords - image registration, Microsoft Kinect, statistical 

modeling 

I. INTRODUÇÃO 

Pesquisadores vêm investigando métodos de captura 

3D de objetos por anos. No passado, a ênfase era em 

inspeção visual e definição de rotas para robôs. 

Atualmente isso está mudando, com o aumento da 

demanda por conteúdo 3D para computação gráfica, 

realidade virtual e comunicação, ocasionando uma 

mudança na ênfase dos requisitos. A qualidade visual da 

informação se torna um dos pontos principais de atenção 

da aplicação. Assim, não somente as posições de uma 

malha com poucos pontos devem ser calculadas com uma 

precisão grande, como também a geometria e aparência de 

todos os pontos de uma superfície [1]. 

Os sistemas existentes, geralmente, são construídos 

utilizando um hardware bastante especializado (por 

exemplo, scanners a laser), resultando em um alto custo 

final desses sistemas.  Muitas aplicações, no entanto, 

precisam de sistemas robustos e de baixo custo. O Kinect 

[2], dispositivo da Microsoft originalmente lançado como 

acessório do console Xbox 360, foi "adotado" pela 

comunidade científica como scanner 3D de baixo custo. 

Este dispositivo possui dois sensores (um RGB e um 

infra-vermelho) capazes de capturar informação de 

profundidade do ambiente através da utilização de luzes 

estruturadas. Em síntese, a profundidade é obtida com a 

inserção de padrões luminosos (em infra-vermelho) no 

ambiente e a posterior captura e triangulação desses 

pontos, em tempo real. 

A informação de profundidade fornecida pelo Kinect 

pode ser aproveitada para outros fins além do que ele foi 

originalmente projetado - interação natural, na forma de 

um controle de jogos usando gestos espaciais. 

Um trabalho interessante chamado Wi-GO [3] utiliza o 

Kinect possibilitando ao usuário (um deficiente físico 

usuário de cadeira de rodas) fazer compras mais 

facilmente - um carrinho de compras motorizado segue o 

usuário pelo mercado. A imagem RGB possibilita que o 

carrinho reconheça o usuário e a profundidade evitando 

que o carrinho colida com um obstáculo no caminho. Na 

aplicação KinectFusion [4] o dispositivo Kinect é 

utilizado para fazer reconstrução 3D em tempo-real. Além 

disso, também implementa segmentação da mão do 

usuário e assim consegue realizar interação por multitoque 

em qualquer superfície, seja ela planar ou não. 

A relação custo-benefício do Kinect é notável. A 

simplicidade relativa do hardware reflete diretamente em 

seu custo, e esse é um dos motivos principais do título 

obtido de "dispositivo eletrônico mais rapidamente 

vendido no mundo" [5]. 

A TABELA I ilustra um comparativo entre as 

características do Kinect e de outros scanners 3D. Os 

preços datam do início de 2010. É interessante perceber, 

na coluna com dados de distância, que a tecnologia 

utilizada no Kinect permite seu uso em ambientes mais 

controlados, com uma distância de captura bem menor se 

comparado aos outros sensores listados nesta tabela. Em 

contrapartida, quando se compara a frequência de captura 

dos dados com a massa de dados capturada (resolução), o 

desempenho do Kinect é bastante superior aos seus 

concorrentes. 

A principal desvantagem dos scanners 3D de baixo 

custo é que as informações de profundidade e cor são 

capturadas por sensores distintos. Como consequência, 

elas surgem de forma independente, requerendo um 

cálculo adicional capaz de relacioná-las. Tal cálculo é 

conhecido por registro, triangulação ou calibração das 

câmeras ou sensores e será detalhado na próxima seção. 



Este trabalho propõe a utilização de métodos 

estatísticos para a geração de um modelo simplificado 

para o cálculo do registro da imagem de cor com as 

informações de profundidade, para reduzir o custo 

computacional e facilitar o acesso à operação de registro. 

Como consequência direta da existência de um modelo 

simplificado, pode-se citar a não necessidade de 

calibração para obtenção dos parâmetros de câmera e a 

possibilidade de implementação de funções de registro 

total dos dados em paralelo, na GPU, por exemplo. 

 
TABELA I. COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES SCANNERS 3D. 

 Descrição Distância Frequência Resolução Preço 

 

Sick 

LMS200 

+ 

Tilt unit 

80m 1,5Hz 360x50 >12k € 

 

Hokuyo 

UTM-

30LX 

+ 

Pan unit 

30m 0,4Hz 750x100 >9k € 

 

SR4000 5-10m 54Hz 176x144 >8k € 

 
Kinect 4m 30Hz 640x480 150 € 

 

As demais seções deste artigo estão organizadas 

conforme descrito a seguir. A seção 2 descreve como são 

realizados os cálculos responsáveis pela operação de 

registro entre os dados capturados pelos distintos 

sensores, além de listar as principais bibliotecas fornecem 

o cálculo em questão. A seção 3 detalha a metodologia 

estatística que será utilizada nesse trabalho: como é 

realizada a seleção de amostras, modelagem, análise 

residual do modelo, etc. A seção 4 ilustra a aplicação da 

metodologia descrita ao problema do registro de imagens 

de cor e profundidade. Por sim, a seção 5 faz algumas 

considerações sobre o que foi alcançado com o trabalho e 

sugere alguns direcionamentos para trabalhos futuros. 

II. REGISTRO DE IMAGENS DE PROFUNDIDADE 

Enquanto imagens de profundidade são bastante úteis 

por si só, possibilitando uma série de aplicações como 

rastreamento de mãos e detecção de colisão, em conjunto 

com uma imagem de cor seu valor é ainda maior. 

Contudo, é de suma importância que estas imagens 

estejam alinhadas, isto é, um pixel de cor de coordenada 

      possui exatamente o valor referenciado pelo pixel 

      da imagem de profundidade. Isso não seria 

problema se a mesma câmera capturasse ambas as 

informações, mas isto, em geral, não acontece. Como são 

dois sensores distintos que executam estas tarefas, é 

necessário realizar o registro entre as imagens de cor e de 

profundidade, caso contrário à sobreposição das duas 

imagens gera um resultado impreciso, como 

exemplificado pela Figura 1.  

Neste exemplo, a imagem de cor somente é sobreposta 

nas áreas onde há imagem de profundidade, o que não é 

fato para toda a cena, já que, tanto o método de luzes 

estruturadas gera regiões de sombra [6], quanto o sensor 

possui dificuldades para captar a profundidade em objetos 

pretos. É possível observar que a sobreposição da imagem 

de profundidade não registrada com a imagem de cor 

apresenta falhas nas regiões onde não há imagem de 

profundidade, mas isso pode ser suavizado com o registro 

entre as imagens. 

 

 

 
Figura 1. Imagem RGB sobreposta à informação de profundidade sem 

alinhamento (acima) e com alinhamento (abaixo). 

 

O Kinect também apresenta este mesmo problema. 

Como já foi dito anteriormente, para capturar as imagens 

de profundidade o Kinect utiliza um emissor e um 

receptor infra-vermelho; e para as imagens de cor, o 

dispositivo possui um sensor RGB. Estes sensores ficam 

dispostos horizontalmente, porém possuem entre eles um 

espaço de 2,5cm, como pode ser percebido na Figura 2. 

 

 
Figura 2 Kinect com os sensores e o emissor expostos [7]. 

 

Para solucionar o problema de disparidade entre os 

sensores de profundidade e RGB do Kinect é preciso, 

primeiramente, retificar as imagens de cada sensor 

utilizando coeficientes de distorção estimados com 

métodos de calibração de câmera convencionais. Então, 

cada pixel da câmera de profundidade é projetado no 



espaço 3D com coordenadas sendo calculadas por: 

 

{

     (      )   (     )    ⁄

     (      )   (     )    ⁄

             

 , (1) 

 

onde         são as coordenadas 2D do pixel de 

profundidade;        é uma função que retorna a 

profundidade de tal coordenada;                   são 

os parâmetros intrísecos do sensor de profundidade; e 

                 são as coordenadas 3D do pixel 

projetado. 

Obtidos os pontos 3D, eles são transformados para 

coordenadas do sensor RGB, aplicando a seguinte 

transformação: 
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onde      
      

      
   são os pixels em coordenadas do 

sensor RGB e   e   são os parâmetros de rotação e 

translação estimados durante a calibração. 

 Esses pontos são então reprojetados na imagem RGB 

para se obter as coordenadas            , onde é possível 

encontrar os valores de cor correspondentes. A reprojeção 

é aplicada seguindo as fórmulas abaixo, nas quais 

                  representam os parâmetros intrínsecos 

do sensor RGB.  
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 (3) 

 

Uma vez que o Kinect possui rigorosos padrões de 

fabricação, diferentes unidades do equipamento possuem 

os mesmos coeficientes de distorção e parâmetros de 

câmera, tornando possível o desenvolvimento de uma 

única solução para o problema, ainda podendo ser 

realizado por software. Por causa disso, este procedimento 

já está disponível em algumas bibliotecas que fornecem 

suporte ao Kinect, como o Kinect for Windows SDK beta 

[8] e o OpenNI [9]. 

III. METODOLOGIA 

A metodologia estatística adotada neste trabalho 

consiste na utilização de um modelo de regressão linear 

múltipla. Tal modelo corresponde ao problema de 

encontrar a linha (ou curva) que melhor se adapta a um 

conjunto de dados [10]. Supondo que se tem 

           variáveis preditoras (variáveis de entrada do 

modelo), o modelo de regressão múltipla, em termos 

dessas variáveis, é definido por: 

 

                                      , (4) 

 

onde                são parâmetros desconhecidos e     

é o erro amostral e segue uma         (distribuição 

normal com média zero e variância   ).  

A estimativa dos parâmetros é baseada no vetor de 

resposta   e calculada a partir de mínimos quadrados 

ordinários. O estimador para os parâmetros   é dado 

como segue: 

 

 ̂             . (5) 

 

Uma parte importante no uso de regressão são os 

testes de hipóteses para avaliar a significância dos 

parâmetros. Para construir um intervalo de confiança para 

o coeficiente de regressão  ̂, deve-se assumir que os erros 

    são normalmente e identicamente distribuídos com 

média zero e variância   . 

Como o estimador de mínimos quadrados de  ̂ é uma 

combinação linear das observações e uma combinação 

linear de distribuições normais é também uma distribuição 

normal, pode-se inferir que  ̂  consequentemente segue 

uma distribuição normal com vetor de médias    e 

variância            
Dessa forma, as hipóteses de teste são definidas como: 

 

{
        

        
 . (6) 

 

Como a variância é desconhecida e será estimada pela 

variância amostral   , a estatística de teste para avaliar a 

significância dos parâmetros da regressão é dada por: 

 

     
  ̂

     
 , (7) 

 

onde             . Então, um parâmetro não será 

significativo se o p-valor de      for maior que um nível α 

de significância.  

É válido salientar que é necessária também uma 

medida de adequacidade do ajuste gerado pelo estimador 

de mínimos quadrados. Uma medida simples e rápida que 

pode ser calculada é o     
 , representada por: 

 

    
    

   

   
      , (8) 

 

onde    ∑    ̂  ∑    ̅  ⁄ , ou seja, é o coeficiente 

de determinação. Quanto mais próximo de 1 estiver o 

valor de     
 , melhor é o ajuste do modelo. 

IV. APLICAÇÃO ESTATÍSTICA AO PROBLEMA 

A aplicação do modelo de regressão linear múltipla 

visa encontrar um ajuste para as coordenadas em espaço 

de imagem RGB em função das coordenadas de espaço de 

profundidade e o valor da profundidade do ponto. 

A notação utilizada nesse trabalho será: 

 letras maiúsculas para as coordenadas de 

espaço de imagem RGB; 

 letras minúsculas para as coordenadas de 

espaço de profundidade; 



   para profundidade no ponto      . 

 

Para o desenvolvimento do modelo foram colhidas 

2000 correspondências RGB/profundidade. 

Foram criados dois modelos estatísticos um para   e 

outro para  , a princípio utilizando  ,   e   como 

variáveis preditoras. Os dois modelos iniciais foram: 

 

                     

                     
(9) 

 

A Tabela II e a Tabela III exibem os resultados obtidos 

após a aplicação do estimador de mínimos quadrados: 

 
TABELA II. RESULTADOS PARA O MODELO DA VARIÁVEL X. 

Modelo para 

X 

Estimativa Desvio 

Padrão 

Valor      P-valor 

Intercepto 4.340e+01 1.611e-01 269.48 <2e-16 

x 1.863e+00 5.156e-04 3614.03 <2e-16 

y -1.676e-02 6.715e-04 -24.95 <2e-16 
p -4.980e-04 7.657e-06 -65.03 <2e-16 

 
TABELA III. RESULTADOS PARA O MODELO DA VARIÁVEL Y. 

Modelo 

para Y 

Estimativa Desvio 

Padrão 

Valor      P-valor 

Intercepto 2.622e+01 6.583e-02 398.261 <2e-16 
x 1.519e-02 2.108e-04 72.074 <2e-16 

y 1.862e+00 2.745e-04 6784.943 <2e-16 

p -3.212e-06 3.130e-06 -1.026 0.305 

 
Através de uma análise dos valores encontrados, percebe-

se que todos os parâmetros são significativos para o 

modelo, com exceção da profundidade no ajuste feito para 

 . Dessa forma, conclui-se que a modelagem encontrada 

para coordenada   no espaço de imagem RGB não 

depende do valor da profundidade no ponto      . Um 

novo modelo para   então é dado como se segue: 

 

                , (10) 

 

e possui as estimativas listadas na Tabela IV. 

 
TABELA IV. RESULTADOS PARA O NOVO MODELO DA VARIÁVEL Y. 

Modelo para 

Y 
Estimativa 

Desvio 

Padrão 
Valor      P-valor 

Intercepto 2.618e+01 5.123e-02 510.98 <2e-16 

x 1.518e-02 2.107e-04 72.07 <2e-16 

y 1.862e+00 2.740e-04 6797.46 <2e-16 

 
O ajuste para   e o ajuste para   sem a profundidade 

apresentaram     
  superiores a 0,98, indicando que os 

ajustes explicam 98% dos comportamentos de   e  , 

conforme mostrados na Tabela V. 

Os resíduos (diferença entre o valor real e o valor 

estimado) obtidos também se mostraram satisfatórios. 

 
TABELA V. AJUSTES DAS VARIÁVEIS X E Y. 

 Ajuste para X Ajuste para Y 

Mínimo -4.38 -3.46 
1 quartil -1.58 -0.52 

Mediana -0.27 0.01 

3 quartil 1.45 0.57 
Máximo 8.20 2.89 

 

Uma das suposições do modelo de regressão linear 

múltipla é que os resíduos devem ser provenientes de uma 

distribuição Normal. Uma das formas mais simples de se 

averiguar a normalidade é por num gráfico os quantis 

teóricos contra os quantis amostrais: quanto mais próximo 

de uma reta, mais perto da normalidade estará. Chama-se 

esse gráfico de Q-Q plot. A suposição de normalidade do 

nosso modelo pode ser comprovada de acordo com a 

Figura 3 e a Figura 4. 

O ajuste para   demonstrou uma variância de resíduos 

menor que para  . Em outras palavras,   se mostra mais 

comportado que  , como será mostrado nos resultados e 

pode ser visualizado melhor pelas Figura 3 e Figura 3. 

Esses ajustes possuem maiores resíduos quando os valores 

ajustados para   e   estão próximos de 200, 470 e 620. 

Os resíduos podem ser visualizados na Figura 5 e na 

Figura 6. 

Considerando os valores encontrados para os modelos 

de   e  , efetuou-se um teste de validação e calculou-se o 

resíduo médio, assim como o resíduo médio quadrático. 

Ambos podem ser visualizados na Tabela VI. Cerca de 

nove milhões de amostras distintas foram utilizadas nesse 

teste, o que atinge quase 100% dos dados possíveis de 

serem gerados pelo sensor Kinect. 

 
TABELA VI. ERRO MÉDIO E ERRO QUADRÁTICO MÉDIO PARA AS 

VARIÁVEIS X E Y. 
 Variável X Variável Y 

Resíduo médio (em pixels) -0.820662 -0.286426 
Resíduo quadrático médio 2.667788 0.981452 

I. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Este artigo apresentou um estudo de caso sobre a 

utilização de técnicas estatísticas aplicadas a simplificação 

de funções utilizadas em Realidade Aumentada e 

Reconstrução 3D. A metodologia utilizada compreendeu 

desde a fase de especificação do modelo, a regressão 

linear, até a análise do mesmo e o ajuste realizado com 

base nos resíduos encontrados. 

Verificou-se, através dos resultados obtidos, que é 

possível simplificar o cálculo do registro de imagens RGB 

e de profundidade com um erro residual aceitável, uma 

vez que o mesmo foi inferior a um pixel, conforme visto 

na Tabela VI. A implementação de uma função desse tipo 

possibilita uma maior independência da utilização dos 

SDKs que possuem esse cálculo, e permite que a mesma 

seja utilizada em diferentes plataformas, como é o caso da 

GPU. Dessa forma, é possível realizar o cálculo do 

registro de forma paralela, implementado em nível de 

pixel, uma vez que o cálculo de todos eles é independente. 

Como trabalhos futuros, pretende-se diminuir os 

resíduos obtidos adotando outros modelos estatísticos, e 

realizando comparações de complexidade versus precisão 

obtida. Além disso, é interessante comparar os resultados 

obtidos com outros SDKs que disponibilizam a função, 

além do Microsoft Kinect SDK, como é o caso do 

OpenNI. É importante criar um modelo de referência 

(ground truth) para saber a carga residual presente em 

cada implementação dos SDKs, e fazer a comparação 

direta entre modelo estatístico, modelo de referência e 

SDKs. 



Outra possível utilização de estatística pode ser na 

filtragem de pontos de interesse para a construção de uma 

malha 3D simplificada a partir da nuvem de pontos gerada 

com os dados do sensor. 
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Figura 3. Distribuição dos resíduos para o modelo da variável  . 

 

 
Figura 4. Distribuição dos resíduos para o modelo da variável  . 



  
Figura 5. Variação residual para o modelo da variável  . 

 

 
Figura 6. Variação residual para o modelo da variável  . 

 

 

  

 


