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RESUMO 

  

A presença da tecnologia no esporte tem se tornado cada vez mais constante ao 

longo dos anos. A contribuição tecnológica ao esporte em geral permite a 

melhora no desenvolvimento dos atletas, na qualificação da arbitragem e na 

performance dos equipamentos utilizados. No xadrez, o uso de métodos 

computacionais capazes de analisar uma partida inteira em poucos segundos 

têm contribuído bastante para melhoria da qualidade do jogo. Ainda, por possuir 

aplicabilidade também na educação, o jogo serve de base para formular 

problemas matemáticos em softwares direcionados ao aprendizado. Assim como 

em outros esportes, o uso de sensores no xadrez tem se tornado bastante 

comum pois contribui para uma melhor confiabilidade e precisão de resultados. 

Dessa forma, o presente trabalho aborda o histórico do xadrez e correlaciona o 

esporte com o uso de sistemas microcontrolados propondo a criação de um 

protótipo capaz de mapear e documentar uma partida de forma automática e 

simultânea utilizando a plataforma Arduino. O projeto utilizou sensores 

magnéticos (Reed Switches) multiplexados em dezesseis barramentos, 

formando as oito linhas e oito colunas que compõem um tabuleiro de xadrez. O 

protótipo conseguiu atender os objetivos e alcançou uma taxa de funcionalidade 

de 87,07% tornando os resultados bastante satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Xadrez digital. Automação no esporte. Sensores Magnéticos. 

Sistemas Microcontrolados. Protótipo de baixo custo. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 
 

  
ABSTRACT  

  

 The presence of technology in sport has become increasingly constant over the 
years. The technological contribution to the sport in general allows the 
improvement in the athletes' development, the qualification of the referee and the 
performance of the equipment used. In chess, the use of computational methods 
capable of analyzing an entire game within seconds have greatly contributed to 
improving game quality. Due to its applicability also in education, the game is 
used as basis to formulate mathematical problems in learning – oriented 
software. As in other sports, the use of sensors in chess has become quite 
common as it contributes to better reliability and accuracy of results. Thus, the 
present work addresses the history of chess and correlates the sport with the use 
of microcontrolled systems proposing the creation of a prototype capable of 
mapping and documenting a match automatically and simultaneously using the 
Arduino platform. The project used multiplexed magnetic sensors (Reed 
Switches) on sixteen buses, forming the eight rows and eight columns that make 
up a chess board. The prototype was able to meet the objectives and achieved a 
functionality rate of 87.07% making the results quite satisfactory. 
 

  

Keywords:  Digital Chess. Automation in sports. Magnetic Sensors. 
Microcontrolled Systems. Low Cost Prototype.  
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1 INTRODUÇÃO 

O xadrez ocidental é um esporte praticado há séculos em todas as partes do 

mundo. O jogo consiste em uma disputa entre dois adversários que, em turnos, 

movimentam peças no tabuleiro afim de criar uma estratégia de ataque que 

cerque a peça adversária mais importante, o Rei.  

Por possuir grande cunho intelectual, vários personagens históricos 

possuem registros de partidas de xadrez disputadas, dentre elas, Albert Einstein, 

Napoleão Bonaparte, Machado de Assis, William Shakespeare, entre outros 

(LEITÂO, 2015?). 

No contexto histórico, estima-se que o Xadrez foi inventado no continente 

asiático, especificamente na Índia por volta do Século VI d.C. O que não se 

conhece de fato são as regras atribuídas ao jogo durante a época. A forma 

atualmente conhecida do Xadrez provém do estilo e das regras do jogo 

introduzidas pelos árabes na Europa, por volta do Século X, onde foi inicialmente 

restringido pelo clero devido ao uso frequente de apostas. Entretanto, essa 

proibição foi relaxada ao longo dos anos e, ao ser totalmente esquecida, o xadrez 

passou a gozar de popularidade entre a sociedade e outras ordens religiosas 

(CASTRO, 1994). O xadrez era então, considerado um entretenimento para 

cavalheiros, soldados, cruzados e menestréis (WALL, 2002). 

Somente no Século XV, o jogo sofreu a sua alteração mais importante, a 

introdução das peças “Bispo” e “Dama”, assim, nasce o Xadrez ocidental ou 

Xadrez moderno. A partir desse marco, surgem as primeiras análises e livros 

como “Repeticíon de Amores y Arte de Ajedrez”(1497) publicado por Luis 

Ramirez de Lucena e “Libro de la Invencíon Liberal y Arte de Juego del 

Ajedrez”(1561) publicado por Ruy López de Segura, enxadrista mais forte da 

época (HOOPER, 1992). 

O primeiro torneio internacional de xadrez moderno ocorreu no ano de 1851 

na cidade de Londres (GOLOMBEK, 1977). Em 1924 se deu origem a 

International Chess Federation1 (FIDE) uma entidade regulamentadora, surgia 

então, o xadrez como esporte. 

Já no Brasil, o jogo começou a tomar popularidade por volta do ano de 1880 

com a ocorrência do primeiro torneio de xadrez no país, que contou com a 

                                            
1 Federação Internacional de Xadrez 
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presença do escritor Machado de Assis, autor também do primeiro problema de 

xadrez publicado no país. A partir do ano de 1927, inicia-se o ciclo de 

campeonatos nacionais que são mantidos até os dias atuais e contando cada 

vez mais com um número maior de adeptos do esporte (MATHIAS, 1964). 

O xadrez não atua apenas como um jogo, tendo em vista que o jogo possui 

uma base lógica e matemática. Diversos estudos comprovam a eficácia do 

xadrez na melhoria do desenvolvimento em pessoas de todas as idades. Goulart 

(2005) explica que o jogo de xadrez especificamente exercita diversas 

características, como raciocínio lógico, concentração, autonomia, pensamento 

analítico e autoconfiança. Para Castro (1994), o esporte é considerado cultura e 

ainda, por ser aplicável a problemas nas mais diferentes áreas, desde a 

pedagogia à programação, possui interdisciplinaridade. 

Direcionado na melhoria do desenvolvimento cognitivo de crianças, o xadrez 

chega a ser implementado como ferramenta de estudo e até mesmo como 

matéria escolar. Segundo Ferguson (1995, apud SILVA, 2012, p. 3) muitos 

professores utilizam o xadrez como ferramenta para trabalhar as capacidades 

relacionadas a melhoria do pensamento crítico, “aprender a pensar”, que é mais 

importante que aprender soluções de problemas específicos, ou ainda, segundo 

Silva (2012), estimula o desenvolvimento do pensamento lógico. 

Além da implementação do xadrez como ferramenta pedagógica, o esporte 

é objeto de diversos estudos no campo da programação, desde a batalha homem 

versus máquina iniciada no ano de 1996 com o desenvolvimento do programa 

Deep Blue pela IBM2 (PANDOLFINI, 1997) até os dias de hoje, onde acadêmicos 

de diversas partes do mundo buscam diversas formas de automatizar o jogo a 

exemplo dos artigos Visual Chess Reconigtion, escrito por Cheryl Danner e Mai 

Kafafy em 2015; E Chess Vision: Chess board and Piece Recongnition, escrito 

por Jialin Ding em 2016. 

Quanto ao esporte, o fomento pelo xadrez tomou tamanha proporção que, 

atualmente, um dos websites mais populares de xadrez, www.chess.com, afirma 

que ultrapassou em 2017 a marca de 20 milhões de usuários cadastrados 

(CHESS.COM). Segundo a lista de jogadores da FIDE, no mês outubro de 2019, 

o número de enxadristas oficiais ultrapassou 950 mil. Como a FIDE leva em 

                                            
2 Empresa norteamericana de informática  
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conta apenas os jogadores cadastrados em seu sistema, existe a possibilidade 

de que a estimativa cresça consideravelmente (INTERNATIONAL..., 2019). 

O sistema de notação de partida foi desenvolvido ao longo do tempo por 

conta da necessidade observada de documentar, catalogar e estudar tais 

partidas (SÓ XADREZ, 2013). É possível comparar o registro das partidas de 

xadrez com o registro das partidas de vôlei, futebol, basquete, etc. Todos são 

registros históricos para que possam ser documentados e estudados 

posteriormente. 

O constante avanço tecnológico, especificamente na área da eletrônica e 

instrumentação, permitiu aos esportes mais dinâmicos a documentação em 

imagens com melhores qualidades. Como o tempo de reflexão de cada 

enxadrista é variável, não há relevância em documentar em vídeo uma partida 

de xadrez.  

Para este caso, seria relevante documentar os movimentos realizados 

durante a partida. Como foi citado, o xadrez é objeto de estudo no campo da 

programação e a ideia da automação do jogo tornou-se bastante pertinente. 

Artigos como “Automatização de um tabuleiro eletrônico de xadrez” escrito por 

Guilherme Cassolli Jacob em 2007 e “Projeto e Desenvolvimento de um 

Tabuleiro Autônomo de Xadrez” escrito em 2014 por Fabio Oliveira Baptista da 

Silva e Marcos Paulo Oliveira Silva  relatam um processo de automação a partir 

da utilização de sensores magnéticos que através de sinais digitais mapeiam as 

mudanças geradas no tabuleiro ou, utilizando um processo mais elaborado, 

realizam o movimento da peça com o auxílio de servo motores. 

Como pode ser notado, a utilização de sensores digitais é de grande ajuda 

no que se refere a automação de processos. Diferentemente dos sensores 

analógicos, as respostas dos sensores digitais se diferem em apenas dois 

resultados possíveis, ligado ou desligado. No caso de um tabuleiro 

automatizado, a partir da geração de um sinal digital é possível informar se há 

presença ou ausência de peça.  

Portanto, um sinal digital, também conhecido como sinal discreto, é aquele 

que pode assumir um conjunto finito de valores possíveis, a qualquer instante 

(VAHID, 2008). Em termos simples, um sinal pode ser definido como um 

fenômeno físico que gera um determinado valor em cada instante de tempo. O 
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conjunto de componentes digitais constituem um sistema digital, que por sua 

vez, recebe e gera entradas e saídas digitais. 

Anteriormente utilizado como base dos computadores, os circuitos digitais 

estão, atualmente, expandindo sua área de atuação e sendo empregados em 

cada vez mais novas aplicações (VAHID, 2008). Dentre essas aplicações, na 

utilização dos sistemas embarcados, destaca-se a conversão de sinais 

analógicos em sinais digitais, na qual o sinal elétrico é convertido em códigos 

binários e cada amostra é convertida em um valor em bits3. 

Para o funcionamento de alguns sistemas embarcados é imprescindível a 

utilização de um microprocessador, um componente digital e programável 

através de software que executa uma sequência de instruções específicas. É no 

microprocessador que são realizadas as leituras das entradas, cômputos com os 

dados e a exibição das saídas (VAHID, 2008). A partir destes conceitos, torna-

se possível documentar os movimentos realizados durante uma partida. 

Neste contexto o presente trabalho busca criar um protótipo de tabuleiro 

digital capaz de mapear e documentar uma partida de xadrez de forma 

automática e simultânea a partir de uma plataforma microcontrolada. Através da 

utilização de sensores digitais e sistemas embarcados busca-se a automação de 

um processo com eficiência e baixo custo. O trabalho de automação de um 

tabuleiro de xadrez permeia as noções de gerência de projetos, automação de 

processos e a integração de diversos conceitos observados ao longo do curso.  

O presente trabalho segue com a apresentação dos objetivos geral e 

específicos. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando temas 

relevantes sobre o xadrez, conceitos eletrônica correlacionados com a criação 

do protótipo. Em seguida, o Capítulo 3 aborda a metodologia utilizada para 

planejamento e construção do protótipo. No Capítulo 4 são apresentados os 

resultados obtidos quanto a programação, documentação e testes, bem como 

um estudo estatístico sobre a taxa de sucesso do protótipo. Por fim, as 

considerações finais e sugestões para possíveis trabalhos futuros. 

                                            
3 Menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. 
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1.1 OBJETIVOS 

A seguir serão descritos os objetivos geral e específicos que esse trabalho 

visa alcançar. 

1.1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral a construção e análise da 

viabilidade econômica de um protótipo de tabuleiro de xadrez digital de baixo 

custo, capaz de mapear e documentar uma partida de xadrez de forma 

automática durante a partida. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

Quanto aos objetivos específicos, buscou-se durante esse trabalho: 

a) Analisar quais sensores melhor se adequam para a aplicação em um 

protótipo de tabuleiro digital de xadrez; 

 

b) Descrever a dinâmica do jogo e qual a relevância do protótipo em seu 

processo da automatização; 

 

 

c) Realizar, com o auxílio de um software livre, a programação do 

microcontrolador responsável pela automatização do protótipo; 

 

d) Executar a construção do protótipo; 

 

e) Avaliar o funcionamento do protótipo quanto a sua confiabilidade de 

resultados, bem como a viabilidade de recursos para construí-lo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A fundamentação teórica apresentada neste trabalho segue uma ordem 

abordando os seguintes temas: Introdução às regras do xadrez, como se dá a 

notação de partida, conceitos importantes na área de eletrônica incluindo os 

componentes utilizados para o desenvolvimento do projeto. 

2.1 XADREZ 

O Xadrez é um esporte disputado entre dois adversários que movimentam 

peças em um tabuleiro. O objetivo do jogo é simples, o jogador deve movimentar 

suas peças de maneira que ataque o Rei do adversário de forma que não haja 

escapatória.    

Segundo Carolus (2016, apud ALBUQUERQUE, 2016, p. 20), o xadrez é um 

jogo baseado em turnos, ou seja, cada jogador pode realizar suas ações 

separadamente, enquanto o outro jogador aguarda. O xadrez é um jogo em que 

toda a informação está sendo vista por ambos os jogadores. É um jogo 

determinístico, ou seja, não depende de nenhum fator aleatório como a sorte por 

exemplo.  

2.1.1 Tabuleiro e Disposição das Peças 

O Tabuleiro de xadrez consiste em um quadrado seccionado em sessenta e 

quatro partes, comumente chamadas de casas, de cores alternadas e 

distribuídas em oito linhas e oito colunas. Obrigatoriamente, a primeira casa do 

lado esquerdo deve ser branca e a última casa, ao lado direito, deve ser preta 

(NETO, 2018).  

É importante ressaltar que o tabuleiro citado se trata do tabuleiro de xadrez 

ocidental e que existem ainda outras variantes do jogo. Segundo Pritchard 

(1997), existem variantes que são praticadas em um país específico e acabam 

sendo considerados um patrimônio nacional como o Shogi, no Japão. E existem 

variantes que são criadas por um grupo de pessoas e que não atingem tanta 

popularidade, ou seja, não regionalizados, por exemplo, o Xadrez Capablanca 

ou o Xadrez Bobby Fischer. Quanto aos tabuleiros, podem ser retangulares, 

circulares ou hexagonais. 

O Xadrez é composto por 32 peças, sendo 16 brancas e 16 negras. O 

tabuleiro é sempre disposto de forma que cada jogador tenha a sua direita uma 
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casa da cor branca e, ao iniciar uma partida cada peça deve ter sua posição 

inicial sendo da esquerda para a direita: Torre, Cavalo, Bispo, Dama, Rei, Bispo, 

Cavalo, Torre, e os peões a frente de cada peça, com disposto na Figura 1. 

          Figura 1 - Disposição das peças no tabuleiro 

 

 
 

Fonte: Chess.com, (2019). 

2.1.2 Movimentação das Peças 

Segundo Silva (2016), o movimento das peças se dá através de regras pré-

estabelecidas de avanço e de captura dispostas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Regras de avanço e captura das peças de Xadrez. 

Peça Movimento Ilustração 

 

Rei 

 

Move-se uma casa livre em todas as direções, porém, não 

pode mover a uma casa sob domínio de uma peça 

adversária. 

 
Fonte: Só Xadrez, (2013).  
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Dama 

 

Move-se para qualquer casa livre em todas as direções 

 
Fonte: Só Xadrez, (2013). 

 

Torre 

 

Move-se para qualquer casa livre nas direções verticais ou 

horizontais 

 
Fonte: Só Xadrez, (2013). 

 

Bispo 

 

Move-se para qualquer casa livre nas respectivas 

diagonais 

 
Fonte: Só Xadrez, (2013). 

 

Cavalo 

 

Move-se duas casas na horizontal ou vertical, e uma casa 

para esquerda ou direita, formando a letra “L”. O cavalo é 

a única peça capaz de passar por cima das demais 

 
Fonte: Só Xadrez, (2013). 

 

Peão 

 

Move-se apenas uma casa na vertical, porém, em sua 

casa inicial pode mover-se até duas casas na vertical. 

Como particularidade, a captura de peça realizada pelo 

peão é realizada através do seu movimento diagonal. 

 
Fonte: Só Xadrez, (2013). 

Fonte: Autoria própria, (2019). 
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2.1.3 Notação Enxadrística 

O sistema de notação de partida foi desenvolvido ao longo do tempo por conta 

da necessidade observada de documentar, catalogar e estudar as partidas. 

Compara-se que as partidas de xadrez são registradas afim de se obter tanto um 

registro histórico quanto um documento que possa ser estudado, assim como as 

partidas de futebol têm seus jogos gravados em vídeo. 

Introduzida inicialmente por Ruy Lopez em seu livro “Libro de la Invencíon 

Liberal y Arte de Juego del Ajedrez”(1561), a notação consistia em uma 

descrição longa e confusa de cada lance; Com o tempo surgiram outras formas 

de notação, dentre elas, a algébrica, desenvolvida por Philip Stamma em 1737, 

que consiste em mapear as casas do tabuleiro através de coordenadas.  

As colunas são sinalizadas por letras de “a” a “h” e as linhas são enumeradas 

de “1” a “8”, as peças são identificadas pela sua inicial maiúscula de acordo com 

o idioma do jogador. O tabuleiro e seus pares de coordenadas encontra-se na 

Figura 2. 

Figura 2 – Coordenadas do Tabuleiro de Xadrez 

 

 

          Fonte: Dreamstime, (2019). 

2.2 CIRCUITOS DIGITAIS 

Os circuitos digitais possuem diversas aplicações. Através dos sistemas 

embarcados é possível converter sinais analógicos em digitais, ou seja, a partir 

da combinação de componentes como sensores e sistemas, forma-se um 
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circuito digital capaz de realizar uma operação através de funcionalidades pré-

determinadas. 

Os circuitos digitais funcionam com apenas duas condições, a ausência ou 

a presença de sinal. Idoeta e Capuano (2000) exemplificam que o estado 0 

representa, por exemplo: aparelho desligado, ausência de tensão, chave aberta, 

não etc. Enquanto que 1, analogamente, representa: chave fechada, presença 

de tensão, aparelho ligado, etc. Cada função lógica deve assumir apenas duas 

situações distintas, 1 ou 0.  

Dentro da utilização dos circuitos digitais, estão os sensores. De uma 

maneira simples os sensores servem para informar um circuito eletrônico a 

respeito de um evento que ocorra externamente, sobre o qual ele deva atuar, ou 

a partir do qual ele deva comandar uma determinada ação (WENDLING, 2010). 

2.2.1 Sensores 

Um sensor é definido como um dispositivo que recebe e responde um 

estímulo ou um sinal. Na eletrônica, o sensor é definido como um componente 

que permite a análise de uma determinada condição do ambiente como a 

temperatura ou luminosidade de um local por exemplo (PATSKO, 2006). Ainda 

de acordo com Patsko (2006), o sensor pode ser considerado um transdutor4 

específico tendo em vista que transforma qualquer tipo de energia em energia 

elétrica, utilizada para informar a condição ou característica do ambiente. Apesar 

de existir uma grande variedade de sensores eletrônicos, eles são divididos 

basicamente em duas categorias: Analógicos e Digitais. 

2.2.2 Sensores Analógicos 

Os sensores em geral são classificados de acordo com a forma que 

responde a variação da grandeza. Os sensores analógicos são os sensores que 

se baseiam em sinais analógicos. Um sinal analógico por sua vez, é definido 

como um valor que mesmo limitado por duas tensões pode assumir um conjunto 

infinito de valores intermediários (PATSKO, 2006). A Figura 3 ilustra o 

comportamento de um sinal analógico em relação a uma grandeza física 

aplicada.  É possível observar que para cada momento da grandeza física existe 

                                            
4 Componente capaz de transformar um tipo de energia em outro. 
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uma tensão correspondente. Um exemplo de sensor analógico é o LDR, um 

dispositivo capaz de medir a luminosidade do ambiente de forma que sua 

resistência varia de acordo com a luminosidade (WENDLING, 2010). 

 

Figura 3 - Comportamento de um sensor analógico em função da 
grandeza física aplicada. 

 

Fonte: Wendling, (2010). 

2.2.3 Sensores Digitais 

Os sensores digitais são uma categoria de sensores onde só podem 

assumir apenas dois valores no seu sinal de saída em função do tempo, valores 

discretos que podem ser interpretados como 1 ou 0. Também chamados de 

sensores on/off, esse tipo de saída só é capaz de determinar se uma grandeza 

física atingiu um valor predeterminado. Podem ser utilizados na detecção de 

passagem de objetos, encoders na determinação de distâncias ou velocidades, 

etc (WENDLING, 2010). A Figura 4 ilustra a relação entre a saída digital e a 

grandeza física em função do tempo. Enquanto a grandeza não ultrapassar o 

limite apresentado, a saída digital é 0. Acima do limite, não importando a 

amplitude, a saída digital é 1. Após ultrapassar o limite novamente, a saída digital 

retorna a 0.  
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Figura 4 – Comportamento de um sensor digital em função da grandeza física 
aplicada. 

 

Fonte: Wendling, (2010). 

 

 Dentre os sensores digitais pode-se exemplificar as chaves digitais 

(Chaves DIP ou tacts switchs) e chaves magnéticas (Sensor de efeito Hall e 

Reed Switch). Ambas as chaves possuem funcionamento puramente digital 

indicando se estão pressionadas ou não. Para as chaves magnéticas, o 

fechamento da chave se dá através da aplicação de um campo magnético. A 

Figura 5(A) mostra uma chave tact switch enquanto a Figura 5(B) mostra um 

sensor de efeito Hall. 

Figura 5 – (A) Chave tact switch e (B) Sensor de efeito Hall 

 

Fonte: Filipeflop, (2019). 
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2.2.4 Reed Switch 

Reed Switch é um dispositivo capaz de atuar como chave quando exposto 

a um campo magnético produzido por imãs ou eletroímãs. É composto por uma 

ampola de vidro e duas lâminas de material ferromagnético, geralmente ligas de 

níquel e ferro. Na ampola as lâminas são posicionadas muito próximas, sem que 

haja contato entre elas, o que caracteriza o tipo de contato normalmente aberto 

(NA), com uma extremidade fixada no vidro e mergulhadas em um gás inerte, 

geralmente nitrogênio, afim de evitar oxidação ou deformação mecânica 

(BRAGA, 201-). A Figura 6 mostra como se dá o acionamento do Reed Switch a 

partir da aplicação de um campo magnético proveniente de um imã ou eletroímã. 

No Anexo A é possível observar os parâmetros do sensor através do catálogo. 

Figura 6 – Acionamento do Reed Switch 

 

 

Fonte: Newton C Braga, (201-). 

 

2.2.5 Multiplexação de Sensores 

Multiplexar consiste em compartilhar o mesmo barramento por vários 

dispositivos com a finalidade de transmitir dados. Bastante difundida na 

telecomunicação, a multiplexação combina dois ou mais canais de informação 

por apenas um meio de transmissão. A grande vantagem desta técnica é permitir 

que dois ou mais nós possam comunicar-se simultaneamente pelo mesmo meio, 

gerando também economia (BACELAR, 2013). A Figura 7 ilustra o esquema de 

um teclado matricial multiplexado.  
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Figura 7 – Ligação interna de um teclado matricial 4x4. 

 

 

Fonte: Picoreti, (2017).  

 

O teclado matricial é composto basicamente por chaves que, ao receberem 

um impulso alteram seu nível lógico de 0 para 1 e a partir de verificação de 

estado, resulta na saída a tecla pressionada. Porém, multiplexar sensores on/off 

em matriz geram um efeito denominado Bouncing ou ghost key, um fenômeno 

que detecta falsas indicações de teclas pressionadas, quando na verdade não 

foram. Na aplicação do tabuleiro digital, essa interferência pode resultar em 

leituras errôneas, o que prejudicaria a documentação da partida. A Figura 8 

ilustra de que forma o efeito bouncing interfere no sinal de saída, o ruído gerado 

causa um resultado imperfeito no formato de onda o que leva o sistema a gerar 

uma saída digital 1 quando na verdade é 0. 

Figura 8 – Comportamento do efeito Bouncing. 

 

 

Fonte: Wix, (2019). 

 

Para contornar esse efeito pode-se utilizar de algumas técnicas como a 

associação de um capacitor em paralelo a cada sensor, a presença do capacitor 
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no circuito faz com que o formato de onda atenue, eliminando a oscilação 

indesejada. Além disso, é possível eliminar o sensor via software a partir do 

atraso programado entre leituras. Afim de evitar leituras errôneas o diodo é 

associado em série a cada sensor on/off da matriz, a função do diodo é apenas 

assegurar que a corrente não possa fluir de volta através de nenhum dos 

sensores posicionados nos extremos da matriz. Sendo assim, o circuito lógico é 

montado de acordo com a Figura 9. Em relação ao tabuleiro, substitui-se os 

botões do teclado pelos sensores magnéticos. 

Figura 9 -  Teclado matricial após correção do efeito bouncing. 

 

                         
Fonte: Picoreti, (2019). 

2.2.6 Sistemas Embarcados 

Sistemas computacionais completos e independentes são conhecidos 

como sistemas embarcados (CUNHA, 2007). Mais simplificados que um 

computador pessoal, esses sistemas são capazes de executar apenas uma 

função determinada e com requisitos específicos a partir de variáveis pré-

determinadas (MENDES, 2015).  

De acordo com Chase (2007) os sistemas embarcados estão cada vez 

mais presentes no dia a dia e podem ser utilizados para diversas aplicações, 

dentre elas pode-se exemplificar os sistemas de controle, processamento de 

sinais, comunicações e redes. Os microcontroladores podem ser conectados a 

dispositivos analógicos, o que permite o uso de sensores diversos para medir 

grandezas como umidade, temperatura, deslocamento, etc. A Figura 10 ilustra 

de que forma é composta a estrutura de um sistema embarcado. 
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Figura 10 – Estrutura do Sistema Embarcado. 

 

Fonte: Cunha, (2007). 

2.3 PLATAFORMA ARDUINO 

Originado na Itália, o conceito Arduino surgiu em 2005 com o objetivo de 

criar um dispositivo capaz de controlar projetos e protótipos de uma forma mais 

acessível do que outros sistemas disponíveis no mercado. (CAVALCANTE et 

al. 2014 apud SILVA et al. 2014). 

2.3.1 Conceito de Arduino 

A plataforma Arduino possui licença open-source o que facilita a criação 

de outros modelos de plataforma de mesma finalidade. Baseada em hardware e 

software com foco nas áreas de automação e robótica (CAVALCANTE et al. 

2014), a plataforma permite ao usuário a adição de diversos tipos de 

componentes eletrônicos de acordo com o que o usuário deseja realizar. 

O tabuleiro digital utiliza a plataforma Arduino para documentar uma 

partida de xadrez a partir dos componentes eletrônicos que o simulam. 

2.3.2  Programação e Modelos 

A plataforma utiliza como base um microcontrolador ATMEGA5 AVR que 

tem como função gerenciar o fluxo de informações de maneira controlada por 

uso de software (SILVA et al., 2014). O software a ser utilizado é programado 

                                            
5 Modelo de Chip Microcontrolado fabricado pela marca ATMEL e um dos pioneiros na 
utilização de memória flash para armazenamento de programação (SILVA et al., 2014a) 
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através de um Integrated Development Environment6 (IDE) baseado na 

linguagem de programação C/C++.  

A IDE do Arduino pode ser encontrada de forma gratuita no site do 

fabricante com versões que não necessitam de instalação e pode ser utilizada 

pela maioria dos sistemas operacionais. Apenas extraindo seu conteúdo 

compactado, a IDE fica pronta para uso. 

 

Figura 11 – IDE padrão do Arduino. 

 

 

Fonte: Schmitt, (2013). 

 

Dividida em quatro partes, o funcionamento é descrito da seguinte 

maneira: Seguindo a ordem apresentada na Figura 11, a primeira parte conta 

com o menu que possui as funções básicas do programa, como por exemplo 

abrir um arquivo ou salvar na aba File; Comentar ou identar o código na aba Edit; 

                                            
6 Ambiente de Desenvolvimento Integrado 
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Na aba Sketch é possível gerenciar ou importar bibliotecas; Por fim, a aba Tools 

tem a função de selecionar o modelo Arduino a ser utilizado, assim como a opção 

de abrir o Serial Monitor7. 

A segunda parte conta com os seguintes botões de comando: Compilar, 

função de verificar caso haja algum erro no algoritmo; Carregar, realiza o upload 

do algoritmo a placa; Novo projeto, abrir projeto e salvar projeto, também 

presentes na primeira parte; Abrir o Serial Monitor. A terceira parte conta com o 

espaço para tipografar o algoritmo. E por fim, a quarta parte é uma janela que 

exibe informações a respeito de erros em código, compilação e informação do 

upload. 

Por possuir elementos que se baseiam na linguagem C/C++, a 

programação do Arduino torna-se bem semelhante a linguagem utilizada em 

disciplinas dos cursos de engenharia possibilitando na sua aplicação 

educacional. Ao aprender o básico sobre sua estrutura e funções de 

programação, torna-se simples a realização de diversos projetos. 

 A estrutura de programação do Arduino é dividida em três partes. A 

primeira conta com a inserção das bibliotecas, caso haja alguma, e a declaração 

das variáveis utilizadas no algoritmo. As bibliotecas possuem a função de 

incrementar comandos e facilitar na escrita do código. 

 A segunda parte da estrutura conta com o “void setup () {}”, um espaço 

destinado a realizar as configurações gerais do projeto. Nele é possível definir 

quais dispositivos são entrada(input) ou saída(output), qual porta iniciará ligada 

ou desligada e ainda, definir a velocidade de comunicação serial. 

Por fim, na terceira parte da estrutura tem-se o “void loop () {}”. Uma 

função que realizará o que propõe o projeto lendo, de forma constante, o código 

da operação dentro um laço. (SILVA, 2016). No algoritmo 1 é possível observar 

o considerado “Hello World!” do Arduino e as características da estrutura de 

código da IDE. Neste exemplo, a função é acender e apagar o led da porta 

número 13, presente por padrão no Arduino UNO.    

 

 

 

                                            
7 Monitor presente na IDE do Arduino, capaz de mostrar a informação gerada pelo Arduino 
com base no algoritmo embarcado 
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Existem diversos modelos de Arduino que utilizam a mesma IDE em sua 

programação. Dentre eles é possível citar: Arduino Uno, Arduino Leonardo, 

Arduino MEGA, Arduino Nano, etc.  O modelo de Arduino utilizado para 

construção do tabuleiro digital foi o Arduino Uno que conta com as portas digitais 

necessárias para a programação do protótipo. O Quadro 2 corresponde as 

especificações do Arduino Uno. 

Quadro 2 – Especificações do Arduino UNO. 

Tipo de Características Especificações 

Microcontrolador ATmega 328 

Pinos Digitais 14 

Pinos Analógicos 6 

Tensão de Operação 5V 

Tensão de Entrada 

(Recomendado) 

7-12V 

Tensão de Entrada (Limite) 20V 

Corrente DC por pino 40mA 

Corrente DC para pino de 3.3V 50mA 

Memória Flash 32KB (Com 0.5KB ocupados pelo Bootloader) 

SRAM 2KB 

EEPROM 1KB 

Velocidade de Clock 16MHz 

Temperatura (Recomendada) 10° à 60° 

Tamanho 5.3cm x 6.8cm x 1.0cm 

Algoritmo1: Hello, World! 

 
1: 
2:int led1 = 13; 
3: 
4: //Configurações gerais 
5: void setup() { 
6: pinMode(led1, OUTPUT); //A variável LED é 
definido como saída 
7: } 
8: 
9: // Laço 
10: void loop() { 
11: digitalWrite(led1, HIGH); // Acende o LED 
12: delay(1000); // Mantém o led aceso por 1000 ms 
13: digitalWrite(led1, LOW); // Desliga o LED 
14: delay(1000); // Mantém o led desligado por 1000 
ms 
15: } 
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Peso 25g 

Fonte: Robocore, (2016). 

 

Além dos modelos Arduino, existem no mercado as chamadas placas clones, 

placas que segundo Banzi (2013), replicam o layout e alguma variação do nome 

Arduino e não possuem compromisso financeiro nem envolvimento no projeto 

Arduino. No entanto, são comercializadas de acordo com as regras da marca 

não devendo conter nenhuma referência ao nome Arduino tanto em sua placa, 

desenho gráfico ou website que comercializa. 

Ainda assim, no Brasil a BlackBoard da RoboCore é bastante comercializada. 

Fazendo uso das mesmas especificações do Arduino UNO R3, é considerada 

uma ótima alternativa. Outra característica das placas clone é a capacidade de 

poder ser utilizada pela IDE padrão Arduino e também, outras IDE’s criadas por 

terceiros com modificações. Vale ressaltar que a BlackBoard é comercializada 

devido ao cumprimento do modelo de licença do Arduino. É possível observar 

na Figura 12 a placa BlackBoard e notar a semelhança do Layout com a placa 

Arduino UNO R3.      

Figura 12 - Placa BlackBoard UNO R3. 

 

 
Fonte: Robocore, (2019). 
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2.4  ESTUDOS ESTATÍSTICOS EM PROTÓTIPOS 

Atualmente, todo processo de pesquisa ou descoberta científica necessita 

de experimentação. De acordo com Balbinot e Brusamello (2015), a realização 

de uma medida é considerada um experimento e os procedimentos adotados 

deverão seguir uma metodologia. Por se tratar da construção de um protótipo, é 

necessário que haja uma técnica experimental capaz de coletar, analisar e 

interpretar os dados e assim, obter uma conclusão a respeito do seu 

funcionamento.  

 Balbinot e Brusamello (2015) explicam ainda que com o passar dos anos 

as técnicas experimentais vêm mudado bastante acompanhando o 

desenvolvimento de instrumentos eletrônicos e controladores inteligentes de 

processos. Com isso, surgem os dados estatísticos. 

Segundo Santos et al. (2016, apud Vieira, 2013, p.1), a estatística é a 

ciência que fornece os princípios e a metodologia para coleta, organização, 

apresentação, resumo, análise e interpretação de dados. Também chamada de 

inferência estatística, toda coleta é realizada a partir de uma amostra. 

Após realizada a coleta de dados, comumente faz-se uso dos métodos 

gráficos para plotar os dados originais ou até mesmo dados derivados. Por 

possuir grande apelo visual, normalmente é mais fácil para qualquer pessoa 

entender a mensagem de um gráfico do que dados estatísticos embutidos em 

tabelas ou sumários numéricos (MORETTIN; BUSSAB, 1999). Para o tabuleiro 

digital, os métodos gráficos possuem a finalidade de expressar as relações das 

quantidades de erros e acertos. 

Em Correlação com os métodos gráficos tem-se as distribuições 

estatísticas que pode ser definida pelas relações entre os valores de uma 

variável aleatória e a probabilidade de suas ocorrências. Um exemplo de 

distribuição estatística é a distribuição binomial. 

2.4.1  Distribuição binomial 

  Bastante comum entre os casos de probabilidades em que só se pode 

obter dois resultados possíveis, geralmente sucesso ou falha, a distribuição 

binomial é um dos métodos mais utilizados. De acordo com Balbinot e 
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Brusamello (2015) a probabilidade através da distribuição binomial é calculada 

de acordo com a Equação 1.   

𝑓(𝑥) = [ 
𝑛!

𝑥! (𝑛 − 𝑥)!
] 𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥 

 

(1) 

 

 Sendo as variáveis: 

 𝑛 : Número de tentativas independentes; 

𝑥 : Número de sucessos em n tentativas independentes; 

𝑝 : Probabilidade de sucesso constante em cada tentativa (%); 

 

A utilização das distribuições estatísticas possibilitam a geração dos 

chamados histogramas, representações gráficas da distribuição de frequências 

de um determinado experimento normalmente representados por gráficos de 

barras verticais (BALBINOT; BRUSAMELLO, 2015). Quanto ao tabuleiro, por 

convenção, foi definido um número de partidas igual a 75, totalizando um número 

de tentativas independentes igual a 25 para cada categoria analisada 

observando dentre as 25 partidas a probabilidade de 5 ou menos serem 

descartadas.  
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3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo é apresentado o desenvolvimento do projeto em relação 

tanto a programação quanto a montagem do protótipo. Para isso utilizou-se de 

uma metodologia não convencional, baseada no ciclo PDCA, que consiste em 

uma ferramenta cujo objetivo é promover a melhoria contínua do projeto por meio 

de um ciclo de quatro etapas: Planejamento (Plan); Ação (Do); Verificação 

(Check); Ação (Act). Com isso, é possível começar um ciclo sob um problema e 

depois aperfeiçoá-lo com o foco na qualidade (SILVA, 2016).   

Desenvolvido por Walter A. Shewart na década de 30, o Ciclo PDCA só 

tomou popularidade ao ser empregado por Edward Deming nas empresas 

japonesas para o aumento da qualidade de seus processos, na década de 50 

(PACHECO et al. 2005). Silva (2016, apud Campos, 2004, p. 39) afirma que o 

Ciclo PDCA é um caminho para se atingir metas. É possível observar na Figura 

13 um infográfico do funcionamento do ciclo PDCA. 

 

Figura 13 – Ciclo PDCA 

 

 

Fonte: Silva, (2016). 
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Seguindo a essência da sigla, a metodologia foi aplicada em duas etapas, 

sendo a primeira para o algoritmo utilizado e a segunda para o protótipo a ser 

construído. 

3.1 PDCA DO ALGORITMO 

A seção a seguir informa como se deu a utilização da metodologia para a 

criação do algoritmo utilizado 

3.1.1 Planejamento (Plan) 

Com o objetivo de estabelecer metas, nesta etapa foi definido o plano de 

criação do tabuleiro digital. Primeiramente foi pensado qual o melhor 

microcontrolador a embarcar o algoritmo responsável por todo o processamento 

de leitura e exibição de coordenadas. Dentre os microcontroladores observados 

(Arduino UNO; Arduino MEGA; Teensy) optou-se pelo Arduino Uno, devido as 

suas características de processamento, suficiência de pinos para o pleno 

funcionamento do projeto, praticidade em relação a outras placas e custo. Em 

seguida, foi analisado qual o melhor sensor que se adequa as necessidades do 

projeto. Dentre os sensores analisados cita-se: Sensor de efeito Hall; Módulo 

Piezo Elétrico; Sensor de Peso; Reed Switch. Destacando os sensores de 

funcionamento magnético, Reed Switch e sensor de efeito Hall.  

Dentre os destaques, optou-se pelo Reed Switch. Apesar do Sensor de efeito 

Hall apresentar maior resistência mecânica em relação ao Reed Switch, seu 

custo unitário é cerca de 200% maior em relação ao sensor escolhido, o que 

torna o projeto economicamente inviável.  

Portanto, na etapa de planejamento foram definidos, tomando como base a 

literatura e o custo, as melhores ferramentas para confecção do projeto. 

3.1.2 Execução (Do) 

Nessa etapa foram colocadas em prática as atividades planejadas, sendo 

elas, a compra dos materiais necessários e programação do microcontrolador.  

A programação do microcontrolador segue o fluxograma da Figura 14. 
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Figura 14 - Fluxograma do algoritmo 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Através do fluxograma da Figura 14 é possível observar os seguintes tópicos:  

a) A técnica de multiplexação utilizada permite definir as colunas e linhas 

como dados de entrada e saída respectivamente, logo, é possível 

montar uma matriz com sessenta e quatro sensores com apenas 

dezesseis pinos de leitura; 

b)  Como parâmetros inciais foram definidos os botões e as colunas 

como entrada Pull up; As linhas como saídas; E para as matrizes 

iniciais, foram atribuídos valor zero a todos elementos da matriz, 

obtendo uma matriz nula; Além das configurações gerais do Serial 

Monitor; 

c) Em seguida, é dado início a parte principal do programa, um loop que 

mediante verificação do botão, caso seja pressionado, realiza as 
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leituras das matrizes geradas e compara com a matriz anterior que 

possui valor zero; 

d) Caso haja diferença entre as matrizes, será exibida a coordenada 

informando qual sensor foi desativado e qual sensor foi acionado 

representados pela notação algébrica; 

e)  Então, a matriz atual assume o valor da matriz anterior e o algoritmo 

verifica se o botão “Fim” foi pressionado; 

f) Caso o botão fim seja pressionado, ativa-se o comando “break;” que 

possui a função de parar o loop do programa principal. Caso contrário, 

o algoritmo retorna a leitura das matrizes auxiliares e realiza a leitura 

mais uma vez. 

3.1.3 Verificação (Check) 

A etapa de verificação consiste no monitoramento e verificação da 

funcionalidade do algoritmo, é aplicada também nessa etapa a pesquisa 

experimental, ou seja, são verificadas quais as variáveis que influenciam nos 

resultados e os seus efeitos causados, observando os pontos positivos e 

negativos do projeto. Na Figura 15, é possível observar a compilação do 

programa inicial. O teste necessário para constatar seu funcionamento é descrito 

na seção 3.2.3. 

Figura 15 – IDE do Arduino e Compilação bem sucedida do algoritmo. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 
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3.1.4 Ação (Act) 

Durante essa etapa, o objetivo é providenciar as devidas correções ou 

melhorias de acordo com os resultados observados na etapa de verificação. Foi 

observado que era necessário incluir o movimento especial “roque” e definir o 

algoritmo que capta a captura de uma peça qualquer. Além da inclusão de botões 

(Apêndice A) que simulam os relógios utilizados em partidas e competições do 

esporte. 

3.2 PDCA DO PROTÓTIPO  

Do mesmo modo, a presente seção informa como se deu a utilização da 

metodologia para a construção do protótipo. 

3.2.1 Planejamento (Plan) 

Também com o objetivo de estabelecer metas, a etapa de planejamento 

de construção do protótipo consistiu na organização de um cronograma das 

atividades necessárias para a construção, sendo assim, as atividades definidas 

e seus respectivos prazos encontram-se expostos no Quadro 3. 

Quadro 3 – Cronograma de construção do protótipo. 
 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Execução (Do) 

Seguindo o cronograma apresentado na fase de planejamento, foi 

realizada a etapa de execução. Após verificar que os componentes disponíveis 

eram suficientes, deu-se início a sua construção. Compõem o conjunto de 

componentes o sensor Reed Switch e o diodo 1N4007 que foram soldados em 

pares conforme Figura 16. O conjunto dos componentes representam cada 

elemento da matriz utilizada no algoritmo. Como a função do diodo no protótipo 

é apenas evitar o fluxo de corrente, não é necessário o dimensionamento para 

Etapas Atividade 

1 Verificação da totalidade dos componentes necessários 

2 Soldagem do conjunto de componentes 

3 Organização dos barramentos 

4 Soldagem dos componentes aos barramentos 

5 Posicionamento dos imãs embaixo das peças 

6 Finalização da soldagem dos componentes aos barramentos 

7 Conexão das linhas e colunas aos pinos do Arduino 

Fonte: Autoria própria, (2019). 
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esse componente. Então, qualquer diodo que possua sua tensão de pico acima 

da faixa de tensão de operação do microcontrolador é suficiente para confecção 

do protótipo. As especificações do diodo 1N4007 encontram-se no Anexo B. 

 

Figura 16 – Par de sensores utilizados na construção do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Para a montagem dos barramentos foram utilizados fios esmaltados de 

cobre, os barramentos representam as respectivas linhas e colunas do tabuleiro. 

Para que houvesse o contato elétrico entre os componentes e os barramentos 

foi retirado, em espaços seccionados, o esmalte do fio de cobre garantindo 

assim, tanto o contato elétrico dos componentes quanto a isolação na qual os 

barramentos se tocam. Após a finalização da conexão dos barramentos aos 

pinos de leitura do Arduino, deu-se início a etapa de Verificação (Check). 

3.2.3 Verificação (Check) 

A verificação da funcionalidade do protótipo se deu através do teste de 

continuidade em todos os sensores. Com o auxílio do multímetro, foi verificado 

se existia continuidade ao aproximar uma peça com imã no sensor. O 

procedimento foi realizado para todos os 64 sensores e constatou-se que 

nenhum possuía defeito. Em conjunto com o algoritmo, foi realizado um teste 

que consistiu na aplicação de um campo magnético nos sensores e verificação 

das informações obtidas no Serial Monitor, ou seja, foi verificado se os sensores 

realizaram a leitura correta para cada casa do tabuleiro. Então, constatou-se que 

as informações obtidas condiziam com as respectivas casas do tabuleiro.  
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3.2.4 Ação (Act) 

As melhorias providenciadas para o protótipo consistiram no posicionamento 

dos sensores na parte inferior do tabuleiro, anteriormente posicionadas na parte 

superior, os sensores encontravam-se expostos resultando em um volume 

indesejado na casa do tabuleiro, o que não permitia posicionar a peça de uma 

forma plana. Além da fragilidade do sensor, que na presença de uma mínima 

ruptura em sua ampola, perde suas características.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo destina-se ao desenvolvimento do projeto e apresentação 

dos resultados obtidos. Os resultados baseiam-se na funcionalidade e na 

confiabilidade do protótipo.   

4.1 PROTÓTIPO 

O tabuleiro digital de xadrez possui a função de documentar uma partida 

automaticamente. Através de sensores magnéticos posicionados em um 

tabuleiro qualquer e imãs em suas respectivas peças, o sistema que embarca o 

algoritmo traduz o movimento realizado durante a partida e o converte em 

coordenadas cartesianas. É importante ressaltar que a notação utilizada pelo 

sistema embarcado trata-se da notação algébrica estendida, um subtipo da 

notação algébrica usual desenvolvida por Stamma citada na seção 2.1.3. Na 

notação utilizada anota-se primeiro a casa em que a peça se encontrava antes 

do movimento e, depois, onde ela foi posicionada. 

Logo, os sensores foram posicionados e fixados no tabuleiro. A Figura 17 

(A) detalha a parte inferior do tabuleiro, onde se localizam os sensores capazes 

de mapear todo o tabuleiro. Já a Figura 17 (B) é possível observar a presença 

dos imãs implementados no interior das peças afim de que possam gerar o 

campo magnético necessário para acionamento dos sensores.  

 

Figura 17 – (A) Sensores posicionados na parte inferior do tabuleiro e (B) Parte inferior 
das peças com os respectivos imãs posicionados. 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 
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A partir da metodologia aplicada, foi possível notar uma divergência da 

posição dos sensores em relação ao centro da respectiva casa do tabuleiro. 

Como o cobre utilizado como barramento não apresentava fácil maleabilidade, a 

solução viável para melhoria do projeto foi analisar casa por casa e marcar o 

posicionamento do sensor. O processo foi realizado seccionando cada casa em 

3 partes iguais e, com auxílio do multímetro, verificando em qual parte tinha uma 

continuidade constante. Assim, foi possível obter a forma final do protótipo. Na 

Figura 18 (A) é possível observar a parte superior do tabuleiro enquanto que na 

Figura 18 (B) mostra o detalhe da marcação da faixa em que o sensor se 

encontra. 

Figura 18 – (A) Forma final do protótipo e (B) Detalhe da faixa do sensor 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

 Para confecção do protótipo foram utilizados os materiais listados no 

Quadro 4. É importante ressaltar que por se tratar da construção de um protótipo, 

os materiais adquiridos excederam a quantidade de materiais necessários. Por 

se tratar de um sensor relativamente frágil, é recomendado adquirir mais Reed 

Switches que o necessário para não prejudicar o andamento do projeto. 
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Quadro 4 – Materiais adquiridos para confecção do protótipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES 

Para se adquirir os dados necessários para serem exibidos na tela em 

tempo real e posteriormente salvos em um arquivo, foi necessária a utilização de 

dois softwares, o Arduino e o CoolTerm, descritos a seguir. 

4.2.1 Arduino 

A placa Arduino UNO possui um microcontrolador ATMEGA 328, 20 pinos 

no total sendo, 14 digitais e 6 analógicos possibilitados de ser utilizados também 

como digitais. Além de uma memória Flash de aproximadamente 32 kB, como 

observa-se em suas especificações presentes na Tabela 1. Para programação 

da placa utiliza-se o software padrão denominado Arduino. 

 O algoritmo final resultou no uso de aproximadamente 14 kB, 42 % do 

total e na utilização de 18 dos 20 pinos disponíveis distribuídos em 2 pinos para 

os botões, um para cada jogador, e 16 para leitura da matriz. A Figura 19 ilustra 

Material Quantidade 

Microcontrolador Arduino Uno R3 1 

Reed Switch 80 

Diodos 1N4007 70 

Imãs de Neodímio 100 

Pushbutton 2 

Fio esmaltado de cobre (kg) 1 

Fonte: Autoria própria, (2019). 
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a compilação bem sucedida no IDE do Arduino, bem como a utilização da 

memória para uma placa UNO, comprovando sua compatibilidade com o 

protótipo.  

 

Figura 19 – Compilação final e informações a respeito da capacidade de 
processamento do Arduino Uno. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

4.2.2 CoolTerm 

Para documentar a partida em um arquivo de texto de forma simples e 

gratuita utilizou-se do software livre CoolTerm. De forma simples, esse programa 

documenta qualquer informação lida pela porta serial, ou seja, toda resposta que 

o algoritmo processa é enviada a porta serial e captada pelo software que é 

documentada em um arquivo de texto com extensão .txt.  

A utilização deste software permite a criação de um banco de dados e 

determinação de um grau de confiabilidade do protótipo a partir das partidas 

analisadas. A Figura 20 mostra a seleção da porta utilizada pelo Arduino. 
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Figura 20 – Seleção da porta serial no software CoolTerm. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Com uma IDE bastante intuitiva, após a seleção da porta serial, é 

realizada a conexão entre os softwares (Arduino e CoolTerm). Após a conexão, 

dá-se início a criação do arquivo .txt no qual são armazenados os dados 

referentes ao Arduino. A Figura 21 ilustra a interface do software e como se dá 

o início de um possível banco de dados a partir das informações obtidas.  
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Figura 21 – Início da gravação de um arquivo no formato .txt 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

4.3 TESTES DO PROTÓTIPO E COLETA DE DADOS 

De acordo com a Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), na Lei do Xadrez 

da FIDE existem três categorias de xadrez em relação ao tempo: Relâmpago ou 

BLITZ, partidas com tempo de reflexão menores que 15 minutos; Rápido, 

partidas com tempo de reflexão entre 15 e 60 minutos; E pensado, partidas com 

tempo de reflexão superiores a 60 minutos (CONFEDERAÇÃO...2008). Vale 

ressaltar que ao se referir a tempo de reflexão, refere-se ao tempo total que cada 

jogador tem para desenvolver o jogo, logo, numa partida de 5 minutos cada 

jogador terá o referido tempo para realizar os movimentos. 

 Dentre essas categorias, a anotação de partida somente se faz necessária 

em partidas pensadas. A aplicação do protótipo amplia a documentação da 

partida para todas as categorias visando além da expansão do objeto de estudo 

de quem pratica o esporte, a automação de uma função que anteriormente era 

impossibilitada de ser manuscrita devido ao curto período de tempo. Com isso, 

foram definidos diferentes intervalos de tempo, representando cada categoria 
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inclusa na Lei do Xadrez, e assim, realizada a documentação para partidas de 

5’, 30’ e 60’.  

Empiricamente, sabe-se que numa partida de menor tempo de reflexão a 

média de movimentos por minuto é bem maior em relação a uma partida de 

tempo maior. Com base nisso, a coleta de dados se fez pela quantidade de 

lances realizados durante as partidas em suas respectivas categorias. 

Durante as disputas da categoria pensado, 60 minutos de reflexão, foi 

possível analisar 25 partidas com um total de 605 lances, dos quais 91,2% 

mostraram-se corretos e 8,8% possuíam erros de coordenadas. O gráfico da 

Figura 22 ilustra de forma quantitativa o total de lances em relação aos lances 

corretos e errados. 

Figura 22 – Relação de lances para partidas de 60’ de reflexão 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Em relação às partidas disputadas com tempo de reflexão de 30 minutos 

para cada jogador, num total de 25 partidas contabilizou-se 812 lances dos quais 

88,3% mostraram-se corretos e 11,7% foram considerados errados. O gráfico da 

Figura 23 quantifica os lances corretos em relação aos lances errados. 
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Figura 23 - Relação de lances para partidas de 30’ de reflexão 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Já às partidas de 5 minutos de reflexão para cada jogador contaram com 

o total de 25 partidas, dos quais foram contabilizados 804 lances sendo, 85,44% 

corretos e 14,56% incorretos. O gráfico da Figura 24 mostra a relação erros x 

acertos em comparação com os lances totais. 

Figura 24 - Relação de lances para partidas de 5’ de reflexão 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

É importante ressaltar que os erros de leitura obtidos se deram pelo fato 

de as peças não ocuparem a área necessária para que o sensor possa ser 
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acionado o que acarreta em leituras equivocadas ou redundantes. A Figura 25 

mostra quais lances foram considerados errados durante um teste qualquer, é 

possível notar que existem coordenadas redundantes que, ao ser interpretadas 

apontam que a peça foi retirada e colocada na mesma casa, o que pelas leis do 

xadrez da FIDE é impossível de acontecer. 

Figura 25 – Teste realizado destacando os lances considerados errados. 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Apesar do baixo índice de erros quanto aos lances errados, o fato de 

apenas documentar uma possível mudança no tabuleiro torna-se uma 

desvantagem do projeto tendo em vista que existe a possibilidade de o sensor 

não ser acionado. Como a documentação de todas as partidas foram 

acompanhadas simultaneamente, não houve problemas quanto as posições das 

peças.  

Porém, uma notação errada vista por terceiros pode acabar descartando 

toda a partida por não se saber a origem de uma peça ou pra onde foi movida já 

que a forma de notação estendida engloba todas as peças através das 

coordenadas, ou seja, diferente da notação algébrica convencional, não informa 

qual peça foi movida.  

4.4 APLICAÇÃO DOS ESTUDOS ESTATÍSTICOS SOBRE O PROTÓTIPO 

A partir da análise dos gráficos das Figuras 22, 23 e 24 é notório que a 

maior quantidade de erros foram obtidos na categoria BLITZ. Com isso, é 

possível atribuir os erros a dinâmica do jogo que, por ser mais rápida que as 

demais, durante o movimento há uma imprecisão maior no posicionamento das 
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peças em relação ao centro da casa do tabuleiro, neste caso a faixa de 

acionamento do sensor, resultando assim numa maior quantidade de leituras 

erradas.  

Os estudos sobre a funcionalidade do protótipo basearam-se na análise 

estatística sobre as partidas em geral através da distribuição binomial e na 

análise da quantidade de lances corretos sobre o número total. 

4.4.1 Distribuição Binomial 

Quanto à análise da partida de modo geral, aplicou-se o método da 

distribuição binomial para definir a probabilidade de uma partida ser descartada. 

Sabe-se que a distribuição binomial é utilizada para casos em que há somente 

dois resultados possíveis. Logo, foi verificada de acordo com a porcentagem de 

erros de cada categoria a probabilidade de 5 ou menos partidas serem 

descartadas por conta de erros presentes na notação. 

Para a categoria pensada, a porcentagem de erro com base nos lances foi 

de 8,76%. A partir dessa informação calculou-se a probabilidade do maior 

número de partidas descartadas no experimento. A partir da análise do 

histograma do Figura 26 é possível observar que a probabilidade de descarte 

para esta categoria é de apenas 2 partidas, representando aproximadamente 

30%. 

Figura 26 – Densidade de probabilidade aplicadas as partidas de 60’ de reflexão. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 
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Na categoria rápido, o índice de erro foi de aproximadamente 11,7%. Com 

isso foi possível determinar que a probabilidade de descarte por conta de erros 

de notação é de até 3 partidas. Como pode-se observar no histograma da Figura 

27, há uma pequena diferença entre os resultados para 2 partidas (23,5%) e 3 

partidas (23,8%). 

Figura 27 - Densidade de probabilidade aplicadas as partidas de 30’ de reflexão. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

 

Já para às partidas da categoria BLITZ, que como citado anteriormente, 

possuiu a maior porcentagem de erros com base nos lances, aproximadamente 

14,55%.  Foi possível obter a quantidade de partidas provavelmente descartadas 

por erros na notação. Através da interpretação do histograma da Figura 28 é 

possível observar que a quantidade de partidas com maior probabilidade de 

serem descartadas é igual a 3.  
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Figura 28 - Densidade de probabilidade aplicadas as partidas de 5’ de reflexão. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 

4.4.2 Confiabilidade do protótipo 

Para tanto, os erros de notação encontrados representam menos de 15% 

do total de lances. A partir da análise do gráfico da Figura 29 é possível observar 

que o grau de confiabilidade para o protótipo com base nos resultados 

analisados foi de 87,07%. A confiabilidade foi definida a partir do número de 

lances documentados corretamente sobre a quantidade total. 

Figura 29 – Confiabilidade do protótipo baseada nos lances corretos. 
 

 

Fonte: Autoria própria, (2019). 
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Para garantir uma confiabilidade maior do protótipo, uma possível solução 

seria garantir a uniformidade dos sensores a serem posicionados na parte 

inferior do tabuleiro ou ainda a substituição por imãs que possuam um campo 

magnético maior em relação aos imãs utilizados.  
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5 CONCLUSÃO 

O tabuleiro digital de xadrez é um protótipo que visa a possibilidade de 

inclusão em meio a clubes e torneios nacionais como forma de automatizar o 

processo de notação. A aplicação do ciclo PDCA como forma de metodologia 

proporcionou o sucesso de criação e a eliminação de defeitos durante a sua 

construção. Além de solicitar melhorias para os próximos projetos. 

Quanto à placa Arduino, a plataforma mostrou-se adequada para a criação 

do tabuleiro digital de xadrez devido a sua quantidade de portas digitais e, 

principalmente, sua capacidade de processamento que possibilitou embarcar o 

algoritmo e concede ainda, espaço disponível o suficiente para quaisquer 

mudança ou melhoria que possa vir a ocorrer.   

O trabalho atingiu o objetivo principal, que foi criar um protótipo capaz de 

documentar uma partida de xadrez de forma automática e simultânea. Além da 

criação de um banco de dados (Apêndice B) de partidas disputadas, o que 

permite aos praticantes do esporte realizarem seus respectivos estudos não só 

apenas em uma categoria, e sim nas três previstas nas Leis do Xadrez da FIDE. 

O custo total do projeto foi de aproximadamente R$ 470,00. Na 

contabilização dos custos não entram os preços do tabuleiro de xadrez tendo em 

vista que o protótipo pode ser aplicado a parte inferior de qualquer tabuleiro, e 

não se leva em conta o preço do computador pessoal utilizado para carregar o 

algoritmo na placa e rodar o software CoolTerm utilizado para salvar o 

documento em arquivo texto. É importante ressaltar, que este custo pode ainda 

ser reduzido caso os materiais sejam adquiridos em grande quantidade e no 

mesmo fornecedor, diminuindo assim custos com frete ou impostos. 

Quanto aos estudos estatísticos, o protótipo obteve uma taxa de sucesso de 

87,07 % em relação a quantidade de lances documentados de forma correta. 

Além disso, de forma geral a probabilidade de partidas descartadas por conta de 

erros de notação foi apenas 10,66% tornando os resultados bastante 

satisfatórios. 

Portanto, pode-se concluir que o protótipo seja considerado 

economicamente viável quanto a sua construção e pode vir a ter bastante 

notoriedade em meio a comunidade enxadrista, possibilitando um maior 
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aprimoramento das habilidades e, futuramente, a criação de um vasto acervo de 

partidas documentadas. 

Em relação aos conhecimentos utilizados, o trabalho foi capaz de promover 

a integração de diversos conceitos observados ao longo do curso de Engenharia 

Elétrica como por exemplo eletrônica digital e analógica, análise de circuitos, 

computação aplicada, etc. relacionando-os com o exercício da atividade prática, 

garantindo a elucidação a respeito dos processos de produção acadêmica e 

contribuindo para a formação do Engenheiro Eletricista.  

5.1  TRABALHOS FUTUROS 

Como melhorias continuação para trabalhos futuros são sugeridos os 

seguintes tópicos: 

a) Inclusão do lance “En Passant8”; 
b) Adição de um timer capaz de selecionar o estilo de jogo e a 

quantidade de tempo de reflexão com a possibilidade ou não de 
incremento; 

c) Melhorar a forma de documentação da partida de forma que não 
seja necessária a presença de um computador pessoal, para isso, 
recomenda-se o módulo de cartão SD para Arduino; 

d) Inclusão de um mecanismo capaz de rastrear a peça 
caracterizando a notação algébrica usual bem como a 
possibilidade de corrigir ou refazer o lance considerado errado;  

e) Realização de testes com microcontroladores mais robustos que 
possuam uma velocidade de clock maior do que o microcontrolador 
utilizado e avaliar a quantidade de erros; 

f) Realizar a substituição dos imãs utilizados por imãs que possuam 
um campo magnético maior. 

  

                                            
8 Movimento especial do Xadrez. 
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APÊNDICE A – BOTÕES UTILIZADOS PARA SIMULAR RELÓGIO NO 

PROTÓTIPO 
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APÊNDICE B – BANCO DE DADOS CRIADO A PARTIR DAS PARTIDAS 

DISPUTADAS COM 60’ DE REFLEXÃO NO PROTÓTIPO 
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ANEXO A – CATÁLOGO DO SENSOR REED SWITCH 
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ANEXO B – DATASHEET DO DIODO 1N4007 
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