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1. INTRODUÇÃO 
 

Este projeto visa definir a simulação de um jogo de tabuleiro sem a 
necessidade de o jogador movimentar as peças, sua estrutura será manipulada 
por imãs, um contador de pontos e as regras, onde ambas determinarão o 
layout do tabuleiro e o raciocínio do jogo. 

1.1 Como surgiu a idéia 
 

A ideia surgiu quando o integrante Israel falou sobre um jogo de 
tabuleiro chamado Banco Imobiliário e as dificuldades que tinha no jogo de 
executar pequenos procedimentos repetitivos para jogar, então junto com o 
integrante Pedro, foi definido a solução em cima de um conceito, automatizar 
jogos de raciocínio, onde o jogador apenas se preocupe com o objetivo do jogo 
e não se ocupe em executar tarefas secundárias. 

1.2 Contextualização 
 

Partindo do princípio introdutório a base de raciocínio então se leva 
totalmente ao jogador, que não se esgota ao se preocupar com os movimentos 
rotineiros do jogo, proporcionando um  melhor raciocínio. Além de municiar a 
concentração do jogador, facilita o cronograma em que o jogo percorre, 
tornando mais real a atividade e a imaginação do jogador. 

1.3 Estado da Arte 
 

Produtos similares no mercado que poderão servir de apoio e inspiração na 
realização do projeto Bloccare: 

• Banco Imobiliário – Máquina de cartão. 

 
(Banco Imobiliário / Fonte: Google) 

• Xadrez de Bruxo – Projeto acadêmico americano 

 
(Xadrez / Fonte: Youtube) 

 



 

 

1.4 Metodologia 
 

O desenvolvimento deste projeto será realizado com base nos 
conhecimentos adquiridos no projeto anterior da disciplina de RPE I e das 
disciplinas integradas ao curso de Engenharia da Computação, além dos testes 
que deverá ser realizado, contaremos com  opiniões de profissionais da área 
que já tiveram formação no curso, assim definindo por meio de reunião quais 
as melhores alternativas em relação ao custo e o benefício. Adotamos essas 
metodologias de trabalho sem ferir os três pilares de gerenciamento de projeto, 
dos quais são: Qualidade, Tempo e Custo.  É imprescindível reduzir ou 
aumentar quaisquer pilares que não cause consequência nas outras. 

1.5 Premissas e restrições 
 

Um fator de premissa, é verificar que a movimentação de peças do 
tabuleiro via indução magnética já é possível, e existe muitos exemplos do 
nosso dia a dia,  porém  um fator de risco externo é em relação ao custo de 
matérias prima como por exemplo o custo de uma peça de eletroímã, teremos 
assim como solução desenvolver um eletroímã simples e verificar a capacidade 
de indução do mesmo. Inicialmente também fica restrita, a movimentação da 
peça em grandes escalas ou senoide, pois o protótipo apenas consistirá da 
ideia de realizar pequenos comandos cumprindo com outras estruturas que já 
foram adotadas, um exemplo será adaptado a estrutura de um scanner e será 
limitada o espaço dela própria.  

1.6 As responsabilidades 
 

Fica como responsabilidade da instituição PUCPR (Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná) o empréstimo de locais de trabalho, bem 
como horários livres nos laboratórios, e ajustes de reserva de sala ou fatores 
diversos que implicará diretamente ao projeto integrador. Por parte dos 
professores que estão auxiliando, a disponibilidade para apoio em dúvidas e 
ideias que possam facilitar os procedimentos adotados, e aos alunos 
integrantes deste projeto, cabe a responsabilidade de buscar conhecimento em 
materiais de apoio e professores, adquirir o material necessário, fazer os testes 
com os mesmos, montar o dispositivo proposto no projeto e ao final do 
semestre apresenta-lo no funcionamento adequado ao que foi proposto. 

 

2. OS OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste projeto é transparecer o conceito da automação, 
onde as pessoas possam se preocupar menos com atividades peculiares, das 
quais acabam não se dedicando à atividades específicas que tenha uma 
exigência maior de concentração, e nada melhor para exemplificar isso do que 
um jogo que envolva raciocínio. Como objetivos específicos deve-se, efetuar o 
confeccionamento dos eletroimã’s,  testar o funcionamento do arduíno,  adaptar 
a estrutura do tabuleiro para que as peças se movimentem, programação do 
sistema que reconheça a localização das peças, efetuar ordem cronológica ao 



 

 

jogo, adaptar um circuito BCD para contar pontuações, testar motores, 
materiais que irão acompanhar o jogo. 

 

3. EXCLUSÕES DO ESCOPO 
 

Fica excluída a possibilidade do jogador retirar as peças do tabuleiro no 
ponto que o jogo iniciar, pois afetará a ordem em que o jogo executará os 
processos, tendo a necessidade de reiniciar o tabuleiro com as peças no ponto 
de partida.  
 
 

4. O PROJETO 
 
4.1 Raciocínio 
 

O projeto Game Wizard, contará com um assistente de jogo virtual que 
moverá as peças do tabuleiro automaticamente, mostrará a pontuação do jogo, 
e gerará um numero aleatório substituindo o dado, assim o jogador não se 
preocupa em executar tarefas peculiares como mover peças , jogar dado ou 
contabilizar pontos,  e se concentra no raciocínio do jogo, dedicando se mais 
ao jogo e menos a essas tarefas. No protótipo serão apenas dois jogadores, e 
terá apenas duas peças que se moverá no tabuleiro, o jogador pressiona um 
botão para gerar qualquer número, e baseando se neste número o assistente 
virtual moverá a peça por quantidade de casas do numero gerado. Para cada 
casa que a peça parar haverá uma ação lógica no jogo, o primeiro que chegar 
na partida final ganhará.   
 
 
4.2 Hardware 
 

O objetivo é integrar os componentes eletrônicos e adaptar a estrutura 
mecânica afim de priorizar o tema do projeto, eletromagnetismo. Nestas 
condições é possível acoplar na parte inferior do tabuleiro eletroímãs, sendo 
ligadas e desligadas por pulsos eletrônicos. Cada vez que a estrutura quiser 
movimentar uma peça, este eletroímã será ativado e partiremos para segunda 
etapa do movimento, a onde é adaptado em trilhos um motor com um bastão 
central que moverá a peça de acordo com as regras do jogo, porém para 
mover a peça, a parte inferior dela deve ser adaptada com um imã, para que 
quando ativado o eletroímã, a peça seja atraída “prendendo” à peça. O maior 
interesse é a capacidade que o eletroímã terá, pois assim que um eletroímã 
ativar o outro deverá estar desativado sanando o problema de atrair peças que 
não deveriam se mover. 
 
 
4.3 Software 
 

O projeto contará com um software inteligente, que executará todos os 
comandos do jogador, ele será o responsável por garantir a fidelidade de 



 

 

movimentação por parte de rotação que um motor de passo deve girar, por 
contabilizar os pontos de cada jogador, e gerar os números do dado. O 
software será para os jogadores um assistente de jogo. 
 

 
           (Diagrama de uma das funções do assistente) 

 

5. OS RESULTADOS ESPERADOS 
Deverão ser apresentados os seguintes itens como resultados 

esperados aos professores: 
 

1. As peças se movimento no tabuleiro sem a necessidade de 
qualquer indivíduo; 

2. Raciocínio do jogo, bem como suas regras; 
3. Vídeo exemplificando; 
4. Documentação do projeto; 

 

6. OS REQUISITOS 
 

Para que este projeto possa ser realizado com sucesso, os seguintes 
requisitos são necessários e devem ser fornecidos pela PUCPR: 

1. Disponibilidade de laboratórios livres; 
2. Disponibilidade de ferramentas e computadores 



 

 

7. A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO 
 

A equipe de desenvolvimento contará com os alunos Israel Kenjy e 
Pedro Henrique que serão responsáveis por realizar a pesquisa acerca dos 
materiais, a realizar todos os testes e ações de contingência, e desenvolver 
aplicações que cumpra com a estrutura do projeto, bem como software e 
hardware.  

 

Tabela 1: Matriz de responsabilidades 

Id Atividades Cronograma 

Is
ra

el
 K

en
jy

 

P
ed

ro
 H

en
riq

ue
 

1 Compra de Materiais A R 

2 Teste com motor R A 

3 Adaptar estrutura para tabuleiro R A 

4 Testes com eletroimã A R 

5 Layout Tabuleiro R A 

6 Lógica do jogo, inicio software A R 

7 Fontes de alimentação – teste para qtdes de placas R A 

8 Placa de Circuitos A R 

9 Adataptação dos pinos para eletroimãs R A 

10 Conclusão do Software A R 

11 Conclusão de Hardware R A 

12 Testes Finais A R 

13 Acabamentos R A 

14 Solução de problemas a surgir A R 

 
Legenda: 

(A) Apoio – Significa que a pessoa estará envolvida na atividade. 
(R) Responsável - Significa que a pessoa é a responsável pela atividade. 
 
 
 

8. PLANO DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

8.1 Plano de Aquisições 
 
Aquisição Arduino Mega – Israel; 
Aquisição Eletroimã – Pedro; 
Aquisição Motor de passo – Pedro; 
Aquisição de Placas perfuradas e componentes – Israel; 
Aquisição da Estrutura de Scanner – Pedro; 
Aquisição de Impressões de um tabuleiro – Israel; 
Aquisição de Peças para Tabuleiro – Pedro; 



 

 

 
 

8.2 Cronograma de Execução 
O projeto proposto tem como cronograma a duração de quatro meses 

como prazo inicial de 07 de agosto e o prazo final 20 de novembro de 2013. 
 

 
Figura 1: Cronograma do projeto 

 
 

9. PLANO DE RISCOS 
Tabela 2: Plano de riscos 

Priorização Evento de 
Risco 

Ação/Contingência Responsável 

 
Grau 3 

 
Condições 
Mecânicas 

 
Estrutura pré fabricada, sem a 

necessidade de intervenção direta a 
mecânica da estrutura 

 
Pedro 

 
Grau 2 

 
Desenvolvimento 

da Lógica do 
Jogo 

 

 
Definir quais pontos que haverá a 
possibilidade de colocar no jogo e 

quais pontos que serão descartadas  

 
Israel 

 

Grau 1 Profissionais que 
auxiliarão no 

projeto 

Como contingência, estará 
agendada as reuniões periódicos 

para que nenhum profissional falte.  

 
Pedro/Israel 

(Menor grau – Risco menor / Maior grau – Risco maior 



 

 

10. SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
 A sustentabilidade ambiental é um termo utilizado para definir a relação 
entre as atividades humanas - produção de bens de consumo, alimentos, 
extração de recursos naturais, etc. - e o meio ambiente, de forma que o 
desenvolvimento de uma atividade não desequilibre ambiente em questão. Em 
outras palavras, uma relação de respeito na exploração de recursos, e 
consumo consciente. 
 
 Durante o desenvolvimento deste projeto, diversos materiais foram 
reaproveitados. Dentre eles estão equipamentos de segunda-mão, e até 
mesmo adquiridos em sucatas. Além de serem uma alternativa 
economicamente viável, a reutilização de materiais ajuda a reduzir a produção 
de lixo eletrônico, tão comum nos dias de hoje. 
 
 Como o objetivo do projeto em questão foi a prova de conceito na 
movimentação de peças de um jogo de tabuleiro, utilizando para isso 
eletroímãs e damais peças usadas, problemas relacionadas a outras natureza, 
como a diretiva RoHS, não se aplicaram. 
 


