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RESUMO 

 
 O Xadrez sempre foi um jogo 
intrigante em que é necessário usar o 
raciocínio e a lógica. O jogo no início 
dos tempos era jogado por religiosos e 
por nobres, e têm uma alusão á 
guerras. O jogo tem como objetivo 
mostrar que é possível jogar mesmo 
sem ter peças reais, que na verdade 
são visualizadas apenas em uma tela. 
O jogo utiliza o software livre 
ARToolKit. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 O ARToolKit é uma ferramenta 
de realidade aumentada que utiliza 
marcadores para desenhar na tela um 
objeto já cadastrado. Tendo em base 
isto, foi desenvolvido um jogo de 
xadrez que utiliza tais marcadores 
como peças do tabuleiro. O jogo 
mostra que é possível jogar com 
realidade aumentada. 
 
 
O JOGO DE XADREZ 
 
 O jogo de xadrez é um jogo de 
raciocínio, onde é importante pensar 
cada movimento das peças de ambos 
os lados e como elas influenciarão a 
continuidade do jogo. Sobre a sua 
origem, muitas bibliografias se 
divergem, mas em todas vemos a 
relação do jogo com guerra e com reis. 
O jogo dos reis e o rei dos jogos.  
 Muitos alegam a origem do 
xadrez ao Rei Salomão, outros já 
afirmam terem visto evidências na 
China e também no Egito. A mais 
provável origem do jogo tenha se dado 
por volta do século VII d.C. na Índia, e 
foi derivado de um jogo conhecido 
como “Chaturanga”. Da Índia o jogo foi 
levado para a Pérsia, e para a China, e 
desde aqui sofreu alterações em suas 

peças e suas regras. Na Europa o jogo 
foi lavado pelos árabes, e espalhou 
rapidamente, onde era jogado 
principalmente por religiosos e depois 
os nobres. Com a sua popularização e 
sofreu inúmeras variações regionais, e 
por volta do século XVII que teve suas 
regras e peças consolidadas.  
 No Brasil, o jogo foi trazido em 
1808 por Dom Pedro. 
 A lenda mais famosa é q o jogo 
teria sido criado para satisfazer um rei, 
e este ficou deslumbrado com a 
invenção de um homem, Sendo assim, 
ele não aceitara o tão pouco preço 
pedido pelo homem, e se ofereceu a 
pagar mais. Então o homem pediu um 
grão de trigo para a primeira casa, dois 
para a segunda e assim por diante. O 
rei não poderia para, por a quantidade 
final seria 
18.446.744.073.709.551.615, ou seja, 
2 elevado na 64. 

É inegável a relação direta entre 
o jogo de xadrez e a matemática. 
Segundo estudos feitos, o xadrez 
ajuda na memória, no raciocínio lógico 
e na concentração e, quando 
estimulado desde a infância o jogo 
desenvolve a auto-estima, a confiança 
e a capacidade de resolver problemas. 
Atualmente há vários problemas 
matemáticos utilizando o jogo. Para 
citar um exemplo, há 122.000.000 de 
soluções quando o cavalo regressa à 
casa de partida, além de como chegar 
ao outro lado fazendo o menos 
número de jogadas, ou como colocar 8 
rainhas no tabuleiro sem que nenhuma 
ataque a outra.  
 
AS REGRAS DO JOGO 
 
 O xadrez possui 32 peças 
sendo, 16 peões, 4 torres, 4 cavalos, 4 
bispos, 2 reis e 2 rainhas. Há dois 
lados, um preto e um branco, e as 



jogadas são alternadas entre os 
jogadores. A Rainha é a mais 
poderosa de todas as peças e pode 
percorrer todo tabuleiro, nas direções 
horizontal, vertical e diagonal. O Rei é 
principal peça, pois é a peça determina 
qual dos jogadores será o vencedor. O 
jogo termina quando o jogador de um 
time mata o rei do adversário. O Rei 
pode se movimentar de duas formas: 
na primeira, ele se movimenta em 
todas as direções, mas avança apenas 
uma casa, na segunda, o rei troca de 
posição com a torre isso, caso a torre 
anda não tenha sido movimentada. A 
Torre se move nas direções horizontal 
ou vertical a partir da casa que ele 
ocupa. O Bispo corre na diagonal ao 
longo da casa que ocupa. O Cavalo se 
move apenas em L, e é a única peça 
que pula sobre outra. O Peão avança 
apenas para frente, nunca poderá 
recuar, e apenas captura a peça 
adversária quando esta se encontrar 
na diagonal. Quando a peça for 
movida pela 1ª vez o jogador tem a 
opção de avançar um ou duas casas. 
 
ARTOOLKIT 
 
 O ARToolKit é um ferramenta 
de realidade virtual desenvolvido 
Laboratório Tecnológico de Interface 
Humana da Universidade de 
Washington por Hirokazu Kato. O 
programa é um software livre que 
utiliza técnicas de visão 
computacional, processamento de 
imagens e programação. O ARToolkit 
utiliza uma câmera de vídeo ou 
webcam para detectar um marcador e 
assim criar uma imagem na tela. A 
câmera detecta a imagem que logo 
após é transformada em números 
binários, e examina as imagens para 
detectar as áreas quadradas e as 
imagens dentro do seu interior. Assim, 
as imagens são comparadas com os 

marcadores pré-cadastrados e, assim 
que encontra algum o programa 
calcula a posição da câmera e do 
marcador o desenho pode ser feito em 
cima do marcador e aparecem na tela. 
 O ARToolKit, por ser uma 
ferramenta com código livre, tem sido 
bastante utilizado em diversas 
aplicações. Um projeto bastante 
interessante está em desenvolvimento 
no Hospital Universitário Julio Müller 
em Cuiabá-MT, onde o ARTooliKt é 
utilizado para auxiliar crianças e 
adolescentes internados a 
participarem de atividades educativas 
e interativas. Nesse projeto, foram 
desenvolvidos jogos de tabuleiro como 
dama, jogo da velha e quebra-cabeça. 
 
VIRTUAL CHESS 
 
 O jogo VIRTUAL CHESS foi 
desenvolvido por quatro alunos do 
curso de Bacharelado em Tecnologias 
Digitais em função do trabalho final da 
disciplina de Realidade Virtual e 
Realidade Aumentada.  O jogo foi 
impulsionado pelo professor Anderson 
Maciel, que ministra a disciplina, e teve 
como objetivo colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos sobre 
realidade virtual e aumentada durante 
o semestre. 
 O jogo utiliza o ARToolKit como 
ferramenta para colocar na tela as 
peças do jogo. O objetivo do jogo é o 
mesmo do tradicional, mas com o 
diferencial de ser jogado com peças 
que não aparecem no mundo real, ou 
seja, elas são substituídas por 
marcadores e as peças aparecem na 
tela. 

Em um tabuleiro real os 
marcadores correspondentes são 
colocados nos locais de cada peça. A 
câmera detecta os marcadores e 
mostra na tela as peças em 3D, 
correspondente às peças do xadrez 



real, para dar continuidade ao jogo, os 
marcadores são movidos. É 
necessário salientar que o computador 
não influenciará nas jogadas, portanto 
os jogadores precisam saber as regras 
do xadrez.  
 O jogo também pode ser 
visualizado no site: 
http://virtualchess.agenciapro-
v.com. 
 
RESULTADOS OBTIDOS 
 
 Durante o desenvolvimento do 
jogo, assim como em qualquer outro 
projeto, ocorreram alguns 
contratempos.  A partir da instalação 
do programa, faltou familiaridade com 
o programa e havia a dificuldade de 
cadastrar os marcadores. Os 
marcadores eram cadastrados, mas o 
arquivos .dat referente a leitura dos 
arquivos .wrl não fazia o 
reconhecimento de todos os 
marcadores do jogo, mas sim apenas 
16 marcadores. 
 Quando o programa é instalado 
no computador, apenas alguns 
marcadores vêm cadastrados, e 
necessitávamos de 32, ou seja, o 
número total de peças do jogo de 
xadrez. Para isso, utilizamos o 
executável mk_patt.exe, que já em 
com o programa, para que assim fosse 
possível cadastrar os novos 
marcadores. Os que já vieram com o 
programa não foram utilizados. De 
qualquer maneira, seria necessário 
modificar a relação entre os 
marcadores e as imagens, então foram 
feitos 32 novos marcadores, cada um 
para uma peça do jogo.  
 Com os marcadores criados e 
cadastrados, era necessário testar o 
jogo e fazer com que ele funcionasse 
da melhor maneira possível. Notamos 
que é a iluminação influencia 
diretamente a melhor ou pior 

visualização das peças, assim como a 
cor do papel.  

No resultado final do jogo foi 
possível notar que nem todas as peças 
apareceram no tabuleiro. Esse 
problema poderia ser resolvido talvez 
coma mudança da cor do tabuleiro, ou 
melhor iluminação, ou marcadores 
maiores ou até mesmo uma câmera de 
melhor resolução. Assim como, todas 
essas hipóteses juntas.  

Outro ponto que poderia ser 
melhorado é o posicionamento das 
imagens nos marcadores. Essas, 
dependendo da localização da 
câmera, aparecem ‘voando’ sobre os 
marcadores ou até mesmo deslocadas 
em relação ao mesmo. O projeto ainda 
não estaria pronto para ser jogado, 
seriam necessários alguns ajustes, 
algumas trocas, mas de uma maneira 
geral, obtivemos bons resultados, 
tendo em vista o tempo disponível 
para o seu desenvolvimento. 
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