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Resumo Os sistemas robóticos estão presentes nas mais 

diversas atividades, focados no entretenimento, em rotinas de 

trabalhos repetitivos ou autônomos e tendo sua origem em uma 

maior aplicabilidade no meio industrial. Os sistemas 

autônomos, por sua vez, possuem características interessantes 

para o desenvolvimento de um modelo capaz de jogar xadrez 

com o intuito de mostrar a capacidade de atuar em um 

ambiente dinâmico. Este trabalho apresenta um sistema 

autônomo para jogar xadrez que foi desenvolvido a partir do 

Kit de Robótica Robix e webcam para o registro das jogadas e 

estados do tabuleiro. Uma interface de Inteligência Artificial 

foi adaptada para interpretar situações do jogo captadas por 

imagens e comandar os movimentos de manipulação do 

sistema autônomo. Foram realizadas diversas partidas com alto 

percentual de acerto e autonomia do sistema desenvolvido. 

Palavras Chaves: Sistemas Autônomos, Processamento de 

Imagem, Kit Robótico, Robix, Xadrez 

Abstract Robotic systems are present in various activities, 

focused on entertainment, in autonomous or repetitive work or 

and having its origin in a wider applicability in industry. 

Autonomous systems, in turn, have interesting characteristics 

for the development of a model capable of playing chess in 

order to show the ability to work in a dynamic environment. 

This paper presents an autonomous system to play chess which 

was developed from robotic’s kit Robix and a webcam to 

record the moves and states the board. An Artificial 

Intelligence interface has been adapted to play game situations 

captured by images and control the movements of manipulation 

of the autonomic system. Several matches were made with a 

high percentage of success and autonomy of the developed 

system. 

Keywords: Autonomous System, Image Processing, Robotic 

Kit, Robix, Chess. 

1 INTRODUÇÃO 

A robótica está cada vez mais presente nas nossas vidas e em 

diversas áreas por reproduzir variadas atividades dos seres 

humanos. Além disso, ela realiza de forma eficiente várias 

tarefas e está adaptada tecnologicamente em vários lugares, por 

exemplo, em fábricas e indústrias. O uso da robótica nesses 

locais tem a finalidade de reduzir custos, aumentar a 

produtividade e ainda executar tarefas onde a realização feita 

pelo ser humano pode ser algumas vezes perigosa. Além de 

aplicações em fábricas e indústrias podemos citar a 

nanotecnologia ou ainda máquinas na produção agrícola que 

são utilizados em épocas de colheitas bem como robôs 

biomórficos que são inspirados em sistemas biológicos. 

Com a união da robótica e da Ciência da Computação surge a 

ideia de sistemas autônomos. Eles são sistemas capazes de 

realizar uma tarefa de forma adequada sem uma interferência 

externa, ou seja, eles são capazes de aprender com o ambiente 

para gerar suas ações. 

O sistema utiliza essas ações para planejar e construir uma 

sequência de ações com o intuito de atingir seu objetivo. Ele 

foi capaz de realizar tarefas específicas com a finalidade de 

jogar uma partida de xadrez, capacidade de enxergar o jogo, 

movimentar as peças e ainda pensar em como criar estratégias 

para jogar. 

No trabalho de Gonçalves, Lima e Leitão (2005) foi 

desenvolvido um sistema robótico que permitia usuários 

remotos a capacidade de jogar xadrez. O sistema robótico tinha 

a função de representar os movimentos realizados no tabuleiro 

virtual diretamente para um tabuleiro real, ou seja, o robô 

realizava o movimento no tabuleiro real se o usuário remoto 

efetuasse uma jogada válida. A estrutura do trabalho 

desenvolvido possuía o braço robótico para os movimentos, 

uma câmera que visualizava o tabuleiro real e um software para 

o tabuleiro virtual e controle do braço robótico. 

O robô de Matuszek (2011) foi desenvolvido um sistema 

robótico autônomo capaz de jogar xadrez, sendo seus 

oponentes humanos ou robóticos. Ele incluiu um braço 

robótico para a percepção e manipulações necessárias para 

jogar de forma independente. Este possuía também, uma 

câmera com uma tecnologia idêntica ao Xbox Kinect que 

monitorava o jogo de forma contínua. A câmera detectava o 

tabuleiro e as peças respeitando uma hierarquia, primeiramente 

cada quadrado do tabuleiro e quais cores eles teriam, depois em 

cada quadrado teria alguma peça de determinada cor. Assim, 

classificava cada componente do jogo e o estado dele. Esse 

mapeamento difere do que foi aplicado nesse sistema de 

xadrez. 
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O trabalho de Urting e Berbers (2003) consistiu em três partes: 

um módulo de visão, uma Inteligência Artificial e um módulo 

de controle do robô. Ele possui as características e a proposta 

mais similar ao proposto neste. As principais diferenças estão 

nas metodologias usadas para cada módulo. Assim como nesse 

trabalho, o motor de xadrez não foi implementado e usava um 

já existente. O módulo de visão usado para a detecção do 

estado do jogo era feito com a classificação dos pixels em RGB 

e neste foi feito em escala de cinza. Outra diferença está no 

módulo de controle do robô, que propunha os movimentos do 

braço articulado baseado em cálculos de Cinemática Inversa, 

enquanto para este trabalho foi aplicado os movimentos através 

da aprendizagem. 

O trabalho interdisciplinar desenvolvido envolve as áreas da 

Ciência da Computação e da Robótica. O objetivo deste 

trabalho é descrever um sistema autônomo para jogar xadrez, 

usando Robix e morfologia matemática. Foi realizado a 

construção desse sistema, a fim de simular um oponente 

humano como adversário. Para que esse adversário tenha a 

capacidade de realizar movimentos, foi construído então um 

robô para executar os movimentos do xadrez. Utilizou-se 

conhecimentos da Ciência da Computação como, por exemplo, 

o processamento de imagens e a Inteligência Artificial. Embora 

o foco seja a robótica e o processamento de imagens, a 

Inteligência Artificial foi utilizada, mas não com a principal 

finalidade nesse trabalho.  

A organização do referente texto inicia-se com a apresentação, 

feita na seção 1- Introdução. Segue com a fundamentação 

teórica na seção 2. O robô foi apresentado, a visão desse 

sistema e a Inteligência Artificial utilizada foram descritos na 

seção 3. Na seção 4 todos os componentes para a construção e 

análises feitas foram mostrados. Testes feitos e dificuldades 

foram discutidos na seção 5 e por fim a seção 6 apresenta as 

conclusões do desenvolvimento desse trabalho. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Processamento de Imagens e a 
Morfologia Matemática 

O processamento de imagem é uma área interdisciplinar do 

conhecimento da Ciência da Computação que consiste em 

qualquer processamento de dados em que se utiliza imagens 

como entrada e saída. É constituído de várias etapas que 

envolve tarefas, muitas vezes, interconectadas, como a captura 

da imagem através de um sistema de aquisição. Após essa 

etapa, é preciso ter uma representação apropriada para o 

tratamento computacional que são as matrizes. E então, o 

processamento envolve filtros e correções, que são operações 

básicas, de acordo com a necessidade do problema. As 

características desse texto são vistas em Gonzalez e Woods 

(2000) onde os fundamentos apresentados aqui são vistos nesta 

obra mostrando o reconhecimento de imagens e o interesse em 

morfologia matemática. 

A morfologia matemática surgiu em 1964 com os 

pesquisadores Georges Matheron e Jean Serra que 

estabeleceram as operações básicas. Ela faz parte do 

processamento de imagens não linear que tem a finalidade de 

extrair das imagens formas geométricas. No contexto do 

processamento de imagens é útil para representação de regiões, 

fronteiras, entre outros. Ela usa a Teoria dos Conjuntos da 

Matemática e suas operações podem ser descritas sobre o 

conjunto de pixels que corresponderá a forma ou formato de 

imagem. Essas operações podem ser realizadas sobre imagens 

binárias, em tons de cinza ou ainda em imagens coloridas.  No 

trabalho em questão foi usado a morfologia matemática para o 

tratamento das imagens pela simplicidade da sua 

implementação e as imagens são definidas em tons de cinza, 

isto é, num intervalo de 0 a 255.  

2.1.1 Operações Fundamentais e Elemento 
Estruturante 

O elemento estruturante que é um dos pilares da morfologia 

matemática é a base para as operações fundamentais. As 

operações consistem essencialmente na comparação de uma 

imagem com a outra, cuja a segunda tem uma forma 

geométrica conhecida. A dilatação e a erosão são duas 

operações básicas, que combinadas geram várias outras mais 

complexas, visto como vantagem em comparação a outras 

técnicas de processamento de imagem, em que não se aproveita 

operações já existentes para gerar outras mais elaboradas. 

O presente trabalho utiliza a operação erosão e a subtração, que 

é outra operação básica, como definidas em Young, Gerbrands 

e Van Vliet (1998). O impacto dessas operações está 

diretamente ligado com o elemento estruturante. Ele pode ser 

configurado de diversas formas geométricas conhecidas. Assim 

quanto maior o elemento estruturante maior a agressão sobre as 

operações. 

O elemento estruturante não tem influência só na quantidade de 

pixels mas também na forma deles. Em Young, Gerbrands e 

Van Vliet (1998) os conjuntos ficam menores após uma erosão 

e, além disso, tem a função de diminuir conjuntos, desconectá-

los e eventualmente eliminá-los caso o elemento estruturante 

for maior. 

2.2 Inteligência Artificial 

A Inteligência Artificial é a inteligência dos softwares. Um 

sistema inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e 

toma uma decisão e assim aumenta suas as chances de sucesso. 

Com essa finalidade, foi usada uma inteligência artificial para 

controlar as jogadas do sistema autônomo neste trabalho. 

Em Millington e Funge (2016), os algoritmos de Inteligência 

Artificial em Jogos são muito usados e seguem três áreas de 

atuação: movimento, tomada de decisão e estratégia. Para esse 

trabalho o movimento consiste em como se movimentar no 

tabuleiro de xadrez, a tomada de decisão e a estratégia 

necessária para derrotar o adversário. Os algoritmos de 

movimento implicam em cálculo de caminhos mais curtos que 

desenrolam a atividade do jogador máquina. Esses algoritmos 

analisam o contexto do jogo para que possa habilitar um 

próximo passo. A estratégia depende de qual objetivo que a 

máquina tem e ela segue por essa estratégia de acordo com as 

tomadas de decisões e os movimentos. 

Tendo como algoritmos de tomada de decisão o MinMax, Alfa-

Beta e o NegaScout, ou conhecido como Principal Variation 

Search. O MinMax [Simpson, 1992] é o método que minimiza 

a perda ou ainda considera-se a maximização dos ganhos. Com 

dois jogadores, o algoritmo cobre os caminhos alternando entre 

os dois jogadores a cada rodada e pontua essas rodadas 

ajudando assim a encontrar uma melhor jogada pelas opções de 

fim de jogo. A técnica de Alfa-Beta [Reinefeld, 1983] é uma 

aplicação sobre o MinMax, que visa diminuir a quantidades nós 

que são avaliados na árvore de busca. E o NegaScout 

[Reinefeld, 1983] é uma técnica melhorada da aplicação Alfa-

Beta sobre o MinMax, que consiste em analisar os nós que 

seriam excluídos pela Alfa-Beta, através da ordenação dos nós 

e efetuando mais podas na árvore de decisão. 
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3 TRABALHO PROPOSTO 

Brooks (1986) explica que existem abordagens diferentes para 

a construção de robôs autônomos, como o modelo tradicional 

de decomposição das tarefas em módulos funcionais. No 

presente estudo, a abordagem consistiu na decomposição que 

ocorre em três módulos: a visão, robô e inteligência artificial. 

Esse capítulo detalha o desenvolvimento do sistema autônomo 

para jogar xadrez, no qual serão apresentados todos os 

componentes externos e internos para sua construção e ainda 

explicar cada parte o motivo das escolhas vistas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Imagem do modelo proposto construído com 

seus componentes. 

3.1 Visão 

A câmera é capaz de transmitir a partida, juntamente com os 

estados do jogo, possibilitando a visão do jogador humano, e a 

partir disso são tomadas várias decisões do jogo. Utilizamos 

uma webcam visando três funções triviais para o 

funcionamento do sistema e análise que são: os estado do jogo, 

o mapa do tabuleiro e a detecção de movimento. 

O estado do jogo é trivial para um jogo de xadrez. Ele define 

quem está no direito de fazer uma jogada, bem como se uma 

jogada está acontecendo, quando o jogo começa e quando ele 

se encerra. A câmera é capaz de analisar sempre em qual 

estado está o jogo, e fica em uma posição fixa acima do 

tabuleiro de jogo analisando os movimentos na imagem do 

tabuleiro no campo de visão em tempo real. A partir disso, a 

caracterização do movimento acontece no momento da 

mudança de um estado para o outro no tabuleiro (Figura 2). 

Após isso, foi então registrado um movimento simples. 

 

Figura 2 - Tabuleiro de xadrez em dois estados diferentes. 

Acima observamos que a mudança de estado foi a detecção do 

movimento feito pelo oponente humano e a modificação de 

uma peça no tabuleiro. O movimento é analisado através do 

processamento de imagens que são capturadas e somente um 

movimento permitido do xadrez habilita que um próximo passo 

possa ser dado. Assim, se um movimento foi detectado e este 

foi feito incorretamente, o sistema  aguarda que o movimento 

correto seja feito pelo oponente humano. 

Como a posição da câmera é fixa, o tabuleiro tem sempre a 

mesma posição das casas em todas as imagens capturadas. O 

mapa das casas é feito de forma simples separando uma região 

de pixels para cada uma delas. As regiões na imagem que não 

representam o tabuleiro são desprezadas para os cálculos no 

processamento dela. 

3.2 Robô 

Foi escolhido o Kit de Robótica Robix para a construção do 

braço robótico, devido a possibilidade de montar diversos 

projetos, este com foco educacional para estimular a 

construção de robôs, devido a facilidade de projetar-los para 

diversas utilidades. 

O braço robótico [Groover, 1986] é composto pelo braço e 

punho. O braço consiste em elos unidos por juntas de 

movimento, onde são acoplados acionadores, como 

servomotores para realizar movimentos individualmente. O 

braço é fixado em uma base por um lado e no outro o punho, 

que é composto por juntas para manipular sua extremidade, 

como rotacionar. Para este trabalho a extremidade será uma 

garra de movimentos paralelos. 

O Robix dispõe de uma placa de controle responsável pela 

alimentação dos servomotores, aplicando movimentos de 

velocidade distinta para eles. Pode-se trabalhar 

independentemente com operações pré-definidas ou conectadas 

via USB em computadores para acionamento em tempo real. 

Os movimentos de cada servomotor são escritos em scripts de 

uma linguagem de programação própria do Robix. 

O script é escrito em sua maioria com a seguinte forma de 

“<comando> <lista de servomotores> <valores>;”, podendo 

mudar para outras funções. Os comandos são as ações a serem 

realizadas, ou seja, como movimentar (move) ou acionar o 

servomotor, configurar a posição máxima/minima de 

deslocamento de um servomotor (maxpos/minpos), a posição 

inicial (initpos), dentre outros comandos. Pode-se criar macros 

para armazenar um conjunto de scripts a executar chamando 

seu macro_name. A lista de servomotores é representada pelos 

ids dos servomotores como “1, 2, 4”. No Código 1  ocorre a 

descrição de um script utilizado para capturar uma peça na 

posição D3 do tabuleiro. 

1.   macro pegapeca; //macro a ser chamado 
2.      move 7 to -1400; move 5 to 800; 
3.      move 7 to 0; move 5 to -900; 
4.   end 
5.   move 1 to 1088, 2 to -419, 3 to -

1104, 4 to -493; //movimento do braço para 

a posição D3 
6.   move 5 to 560, 6 to 160; 
7.   pegapeca; //chamado do macro 
8.   move all to initpos; //move o braço 

para as posições iniciais 

Código 1 - Exemplo de Script Robix para movimento de 

pegar de uma peça na posição D3 do tabuleiro. 

Para o presente trabalho, a proposta foi a construção de um 

robô articulado capaz de capturar, mover e devolver peças de 

formato e tamanho de um jogo de xadrez, buscando ter um 
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volume de trabalho suficiente para cobrir as dimensões de um 

tabuleiro comum. O volume de trabalho refere-se a área que 

um braço robótico consegue alcançar. 

 

Figura 3 - Vista lateral do braço Robix. 

Ao atender esses requisitos, foi encontrado algumas limitações 

sobre a estrutura do Kit de Robix, devido a não ser um produto 

voltado a alta precisão e força. Assim uma dessas limitações 

foi a estabilidade ao projetar um esqueleto muito extenso, com 

juntas de tamanhos maiores. Essa dificuldade foi sentida em 

uma determinada posição do braço articulado, como em 

formato de L, o mesmo chegava a torcer, assim perdendo 

precisão e estabilidade ao capturar ou mover uma peça. 

O melhor resultado foi obtido com o modelo estabelecido 

como na Figura 3, com menos problemas de instabilidade ao 

efetuar movimentos distintos. Para isso foi utilizado cinco 

servomotores para a movimentação do braço, um servomotor 

para rotacionar a garra e outro para o acionamento da garra. 

Assim, foi analisado o mapeamento do tabuleiro, como um 

passo a passo guiado para ensinar o robô aonde se encontra 

cada célula do tabuleiro. 

O mapeamento do tabuleiro foi feito via técnica de 

programação por aprendizagem, que consiste em instruir o 

braço robótico via interface gráfica da placa de comando até 

uma posição do tabuleiro em específico, analisando a exatidão 

ao capturar e devolver uma peça qualquer do jogo. Para se 

validar o movimento era observada a estabilidade do 

movimento após se repetir a operação de captura e devolução 

de peças dos diferentes tipos que o xadrez possui. 

A técnica de programação por aprendizagem foi escolhida 

através das limitações do material do braço robótico e devido a 

problemas de estabilidade e torção do braço em determinadas 

posições, assim um ajuste fino em cada posição do tabuleiro foi 

feito. 

Para a manipulação do Robix foi criado um algoritmo capaz de 

se comunicar com a placa controladora para o acionamento em 

tempo real dos servos motores. 

O algoritmo implementado executa as seguintes funções: obter 

a jogada a ser executado, gerar os scripts Robix do movimento 

desejado e aplicar o movimento no robô. 

Após uma jogada válida do adversário do Robix, é atualizado o 

último estado do tabuleiro da inteligência artificial, assim ela é 

acionada para obter a melhor jogada para o atual momento do 

jogo para que seja gerado um script de movimento do Robix 

com relação ao movimento. 

O movimento Robix analisa quais são as posições do tabuleiro, 

qual a ordem de movimento, qual o tipo de movimento como 

por exemplo, um movimento simples ou movimento de captura 

de peças. 

O script gerado possui o movimento a ser feito pelos 

servomotores, respeitando a sequência de movimentos 

adequados do braço robótico. A placa controladora recebe o 

script gerado para a movimentação do braço robótico em 

tempo real. A execução do fluxo de operação não avança até o 

término da jogada a ser realizada pelo Robix. 

3.3 Inteligência Artificial 

A Inteligência Artificial é o cérebro do sistema autônomo que 

foi construído, pois ele quem toma as decisões de que peça o 

Robix irá movimentar. Embora ele não tenha sido 

implementado nesse trabalho a interface se comunica com os 

outros módulos que foram construídos. A interface que foi 

utilizada foi a JChecs implementada por David Cotton em 2013 

com licença GNU. Essa interface implementou três tipos de 

Inteligência Artificial: heurística, algoritmos e ainda uma 

máquina aleatória. Todas as implementações são vistas na 

interface e podem ser configuradas no início de cada partida 

disputada. 

Heurística é um método para encontrar soluções de problemas 

e em especial na otimização. Ela é uma alternativa para grandes 

problemas reais já que os algoritmos são muitos complexos e 

ineficientes. Como o jogo de xadrez é um problema com uma 

complexidade maior o uso de heurísticas nessa interface é 

justificável. 

Uma máquina aleatória também é vista na implementação e ela 

tem a finalidade de realizar os movimentos corretos do xadrez 

mas sem seguir nenhuma estratégia vencedora ou buscando as 

melhores jogadas. 

Os algoritmos implementados nela são mais completos e com 

estratégias melhores conseguem resultados superiores que 

essas outras implementações. Os principais algoritmos são 

vistos como o MinMax, Alfa-Beta e o NegaScout, ou conhecido 

como Principal Variation Search, sendo algoritmos de tomada 

de decisão. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Processamento do Jogo 

O xadrez é um jogo de tabuleiro que pode ser jogado de forma 

recreativa ou ainda como um esporte. Como o trabalho tem a 

finalidade de um jogo com um oponente humano, o sistema 

espera a jogada do jogador humano para então realizar a sua 

jogada. Para que ela seja feita corretamente, toda a partida deve 

ser iniciada do começo pois o sistema não permite o início de 

um jogo através de um outro estado.  

Abaixo observamos o mostra o fluxograma da partida e de 

todas as etapas do sistema (Figura 4). Iniciando a partida, um 

snapshot do tabuleiro é tirado para registrar o estado inicial do 

tabuleiro. Quando o oponente humano termina sua jogada, o 

sistema tira outro snapshot do estado do jogo e calcula junto 

com o anterior, analisando qual a peça foi alterada de posição e 

envia para a inteligência artificial. 

A Inteligência Artificial com os algoritmos implementados e 

configurados para a partida calcula o movimento que o robô 

deve fazer. O robô recebe esse movimento e o realiza. Após o 

fim da jogada do oponente autônomo o jogo tira um snapshot 

do estado do jogo para que possa ser utilizada nos passos 

seguintes.  Com o fim da jogada do oponente robô a próxima 
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jogada é do oponente humano e assim segue o jogo até que ele 

termine com um vencedor. 

 

Figura 4 - Fluxograma do processamento do jogo. 

4.2 Processamento de Imagens e 
Comunicação com a Inteligência 
Artificial 

Um tabuleiro de xadrez conta com 64 casas distribuídas  em 8 

colunas verticais e 8 fileiras horizontais, cada uma com 8 casas. 

As casas são alternadamente escuras e claras. A primeira casa 

no extremo esquerdo do tabuleiro deve ser uma casa preta e a 

última casa no extremo direito, uma casa branca. Cada fileira é 

designada por uma letra a a h, enquanto as colunas são 

designadas por um número de 1 a 8. Dessa forma cada casa é 

designada pela letra e número correspondentes a sua coluna e 

fileira (a1, b6, f5, etc.). Esse é um sistema padrão de notação 

sendo assim a comunicação entre o Processamento de Imagens 

e a Inteligência Artificial é através desse mapeamento onde a 

mudança de peças resulta em uma sequência de caracteres da 

forma [(letra)(número)_(letra)(número)] ou [b1_a3], por 

exemplo. 

O processamento de imagem é feito como visto na Figura 4 

com os dois snapshots anteriores possibilitando fazer as 

operações definidas por [Young, Gerbrands e Van Vliet, 1998]. 

Com as duas imagens obtidas uma subtração é feita e logo em 

seguida uma erosão. Após a operação de subtração, são vistas 

duas manchas maiores na imagem resultante e outras pequenas 

manchas devido a sombras nas imagens que são retiradas após 

a operação de erosão como é visto na Figura 5. Após essas 

duas operações a imagem resultante foi limiarizada e seus 

valores são transformados em dois valores extremos, 0 ou 255, 

isto é,  preto ou branco. 

 

Figura 5 - A esquerda o resultado de uma operação de 

subtração e a direita a operação de erosão em relação ao 

movimento na Figura 2. 

Após essas operações, a imagem resultante obtida pela visão da 

webcam, é analisada com base no mapa do tabuleiro que é 

visto pela câmera e de acordo com a região onde essas 

manchas estão posicionadas retornando a sequência de 

caracteres com as duas posições. 

Essa posição é enviada para a JChecs para atualizar o último 

estado do tabuleiro, para que a Inteligência Artificial possa 

calcular a sua jogada perante o novo estado do tabuleiro. Após 

decidir qual a melhor jogada, é obtido um movimento no 

mesmo formato que por sua vez é enviado para o algoritmo 

responsável pelo Robix, e então gerar o script de movimento e 

acionar o braço robótico como é visto na Figura 6. 

 

Figura 6 - Comunicação entre os módulos do sistema. 

4.3 Análises Realizadas 

O formato de testes foi a simulação de quatro jogos completos 

operados somente pelo braço robótico Robix. Após o 

movimento, analisaram-se erros de percepção nas imagens e a 

necessidade de intervenções externas. As partidas foram 

disputadas com uma inteligência artificial contra outra. 

Para a análise dos movimentos feitos pelo braço robótico, 

observou-se a quantidade de jogadas que foram realizadas com 

sucesso e quantas foram erradas, isto é, quando se derruba ou 

deixa cair peças em momentos de captura juntamente com 

quantas intervenções externas houve para a continuidade da 

partida, que são os ajustes nas posições das peças após o fim da 

jogada. A quantidade de movimentos é vista de duas formas, 

para movimentos simples de peças caracterizou uma 

manipulação e em movimentos de captura, a peça do 

adversário foi tratada como três manipulações. 

Para a análise do processamento de imagens ao final de cada 

jogada executada, um snapshot foi tirado para analisar as 

posições onde as peças foram posicionadas pelo Robix. E 

principalmente, se o mapeamento das casas foi como o 

esperado. Os erros de percepção que foram analisados são 

observados devido a influência de sombras que podem 

interferir no mapeamento. Nos erros de percepção estão 

baseados onde o mapeamento não encontra somente duas 
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manchas e sim duas manchas e outras pertubações nas 

imagens, geralmente em casas vizinhas. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a validação dos testes propostos quatro partidas foram 

realizadas, e pode-se perceber que houveram poucos momentos 

de intervenção externa no jogo, isto é, as partidas aconteceram 

quase de forma natural como entre dois adversários humanos. 

Algumas medidas foram feitas observando duas 

funcionalidades do sistema autônomo: o movimento do Robix 

e o processamento de imagens dos snapshots do tabuleiro 

durante as partidas. 

Como foi observada, a quantidade de manipulações no 

processamento de imagens é menor que a quantidade de 

manipulações no movimento do braço robótico, pois as jogadas 

feitas pelo Robix podem ser simples ou compostas onde a 

composta contabiliza mais de uma jogada. 

Tabela 1 - Robix. 

Movimentos Acertos Intervenções Erros 

430 393 31 6 

100% 91,4% 7,21% 1,39% 

Em relação a Tabela 1 é notado que os movimentos do braço 

robótico são realizados de forma satisfatória, tendo alguns 

erros e intervenções externas que possam ser superadas com 

ajuste fino no mapeamento das posições do tabuleiro. 

Tabela 2 - Processamento de imagens. 

Jogadas Acertos Erros de percepção 

278 213 65 

100% 76,62% 23,38% 

Com os dados da Tabela 2 uma grande quantidade de acertos 

foi detectada, porém a quantidade de erros foi na percepção do 

movimento feito. Isto aconteceu devido a dois fatores: a 

posição da câmera e a luminosidade do tabuleiro. 

Como a posição da câmera é fixa acima do tabuleiro o mapa 

dele fica diretamente ligado à posição da câmera. Sobre a 

luminosidade, este fator depende da quantidade de luz no local 

e ainda para onde essa luz está direcionada. Foi observado que 

nas regiões mais extremas do tabuleiro e com peças mais 

compridas houve um maior índice de erros que com as peças 

menores e principalmente nas regiões mais centrais do 

tabuleiro, pois apresentaram mais sombras. Tais erros de 

percepção podem ser diminuídos com uma luz própria 

iluminando o tabuleiro no mesmo sentido que a  câmera 

visualiza o tabuleiro. 

6 CONCLUSÕES 

O processo de desenvolvimento desse trabalho aconteceu na 

maioria das vezes de forma separada, pois cada módulo 

proposto tem funcionalidades distintas. Com todos os módulos 

prontos, eles foram acoplados para que pudessem se comunicar 

a fim de transformá-lo num sistema autônomo. Para tanto, os 

aspectos da metodologia usados na área da computação e os 

conhecimentos na área de robótica foram decisivos para o 

sucesso deste trabalho.   

O trabalho que foi desenvolvido tinha como um de seus 

objetivos a construção de um sistema para realizar operações 

básicas, porém precisas. Um trabalho como este tem um campo 

de resolução grande, mas para a realização de trabalhos futuros 

devem-se usar a mesma metodologia, entretanto com 

componentes melhores e operações mais finas. Os objetivos 

propostos foram alcançados. 

Conseguimos alcançar o objetivo proposto para este trabalho. 

Recomendamos o uso do kit Robix para trabalhos de fins 

educacionais devido a simplicidade. No entanto, dificuldades 

foram encontradas ao se buscar um trabalho mais complexo e, 

portanto,  indicamos que devem-se usar componentes melhores 

em trabalhos futuros que desejem operações mais finas.   
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