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Integrantes: 

Aplicação de Processamento de Linguagem Natural para detecção de “Pontos 
de Virada” em partidas de Xadrez 
 

Detectando os melhores momentos de uma partida de xadrez através de Inteligência Artificial 
 

Os alunos Rafael Higa, Pedro Brito e Douglas Ramos desenvolveram, como Trabalho de Formatura, 
um sistema que, através de comentários feitos em uma partida de xadrez, detecta os momentos mais 
importantes do jogo. A técnica de Processamento de Linguagem Natural (NLP) é aplicada para treinar 
um algoritmo de Inteligência Artificial a detectar os chamados “Pontos de Virada”, definidos como 
trechos do jogo em que há uma mudança abrupta da vantagem de um jogador em relação ao seu 
adversário.  
 

A medição de vantagem de cada jogador é realizada através de uma chess engine, nomeada 
Stockfish. Trata-se de um sistema autônomo capaz de jogar xadrez e avaliar partidas. Possui uma 
métrica própria para a medição das vantagens de cada jogador. Um algoritmo de Aprendizado de 
Máquina é treinado a, através dos comentários, detectar variações abruptas nessas pontuações de 
vantagem. 
 

Através do projeto, cria-se um sistema capaz de extrair informações relevantes acerca de um jogo de 
forma instantânea. Por meio de dados coletados em um processo inteiramente data driven, tem-se 
uma ferramenta que auxilia o jogador a melhor analisar uma partida. A aplicação também se faz 
relevante do ponto de vista acadêmico, ao se estressar diferentes abordagens no contexto de jogos 
de xadrez, tema já bastante difundido ao longo da história da Inteligência Artificial, porém ainda pouco 
explorado na sub-área de processamento de Linguagem Natural. 
 
A apresentação do projeto será realizada na terça-feira, dia 15 de Dezembro de 2020. 
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