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RESUMO 
 
 

A internet é uma grande ferramenta que vem sendo utilizada na educação. Entre as 

modalidades de ensino temos à robótica educacional, mais especificamente à Telerobótica. 

Entende-se Telerobótica como sendo um ambiente de aprendizagem a distância que, 

utilizando-se dos recursos de comunicação via Internet, possibilita que uma ou mais 

pessoas que estejam em locais distantes controlem dispositivos robóticos e nesse processo 

ocorra o aprendizado. Com intuito de modelar, projetar, implementar e implantar um 

ambiente virtual para o apoio de experimentos no Laboratório de Robótica Educativa do 

Amazonas – LaboREAm, foi feito levantamento bibliográficos dos dispositivos robóticos 

existentes, alguns testes com os sistemas Teleoperados pesquisados para maior 

entendimento e levantamento dos requisitos de software. O Framework usado para o 

desenvolvimento desse sistema é o modelo de ciclo de vida evolucionário, mais 

especificamente o modelo incremental. Um dos motivos principais para escolha desse ciclo 

de vida é a não existência de mão-de-obra disponível para uma implementação completa do 

software dentro de prazo estabelecido nesse projeto. Depois da pesquisa bibliográfica foi 

proposta uma arquitetura Telerobótica que usa comunicação Bluetooth e Internet. A parte 

que usa comunicação Bluetooth foi implementado, verificado e validado com 

desenvolvimento de um jogo robótico educacional voltado para educação no trânsito. Com 

experimento realizado percebeu-se o potencial desse trabalho como contribuição cientifica 

intelectual para o estado do amazonas e para o Brasil. 

 

Palavra chave: Ambientes em Telerobótica, Lego MindStorms, Informática na Educação, 
Jogo Educacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

A internet é uma grande ferramenta que vem sendo utilizada na educação. Entre as 

modalidades de ensino temos à robótica educacional, mais especificamente à Telerobótica. 

É esse aprendizado a distancia que é estudado pela tele epistemologia [KEN GOLDBERG]. 

Entende-se Telerobótica como sendo um ambiente de aprendizagem a distância 

que, utilizando-se dos recursos de comunicação via Internet, possibilita que uma ou mais 

pessoas que estejam em locais distantes controlem dispositivos robóticos e nesse processo 

ocorra o aprendizado [D’ABREU 2003]. 

Existem diferentes aplicações da Telerobótica desenvolvidas, como exemplo temos 

o projeto SIROS da UNICAMP [D’ABREU 2003] que controla um kit lego RCX via internet e 

o projeto RoboWebCam da UnB que controla remotamente um manipulador [ÁLVARES 

1999]. No cenário das universidades internacionais temos Telerobótica em vigilância de 

ambientes fechados, controle de propaganda, entre outras aplicações. 

O objetivo geral desse trabalho é modelar, projetar, implementar e implantar um 

ambiente virtual para o apoio de experimentos no Laboratório de Robótica Educativa do 

Amazonas [LaboREAM]. O emprego de Laboratórios Virtuais usando Telerobótica 

possibilitará aos estudantes de nossa região ter acesso às experiências simples de robótica 

a distância. Esse fator pode contribuir para a formação e motivação de estudantes, 

especialmente, do interior de nosso Estado, onde há uma grande carência de laboratórios. 

Esse trabalho aloca um kit robótico educacional Lego Mindstorms NXT [LEGO] para 

elaboração do primeiro protótipo do ambiente virtual de experimentos que usam esse kit 

como ferramenta principal. 

No levantamento bibliográfico foi encontrado exemplo de um ambiente virtual 

telerobótico chamado SIROS [D’ABREU 2003], desenvolvido na UNICAMP, que usa o kit 

Lego RCX como dispositivo teleoperado. A interface do ambiente telerobótico proposto 

nesse projeto será semelhante ao feito na UNICAMP, mas para o kit mais moderno da Lego, 

o NXT.  

O relatório está organizado da seguinte forma: na seção 2, é mostrada a Revisão 

Bibliográfica; na seção 3, é relatado os métodos utilizados para a condução do trabalho; na 

seção 4, apresentam-se os resultados obtidos até o momento e discutiremos a importância 

desse ambiente para região. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Nessa seção será descrito em tópicos e forma sistematizada as idéias dos artigos mais 

significativos relacionado ao levantamento bibliográfico sobre Telerobótica. Em 2.1 descreve 

de forma sucinta os principais ambientes de Telerobótica. Em 2.2 os principais kits 

educacionais existentes no mercado e em 2.2 é apresenta o sistema telerobótico SIROS. 

 
2.1 Ambientes de Telerobótica 

A tabela 1 mostra alguns exemplos de Telerobótica: 

 
Tabela 1 – Detalhamento de alguns sistemas Telerobóticos. 

 
O foco desse trabalho é levantar bibliografias que tenham como recursos de 

hardware o kit Lego mindstorms, pois é esse kit que será usado no desenvolvimento desse 

projeto de iniciação cientifica. 

 
2.2 Kits Educacionais 

Com a proposta de ter um kit mais versátil, com montagem e programação mais rápida 

deixando de lado a parte eletrônica, a Lego e outras empresas criaram Kits educacionais 

robóticos. Os kits educacionais existentes no mercado são o Super Robby, Robótica Fácil, 

RoboFácil, SIROS, Hajiime, GoGo Board e Lego Mindstorms. Mais detalhes são mostrados 

na tabela 2 [SASAHARA 2007]. 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Detalhamento dos Kits educacionais robóticos. 

Fonte : SASAHARA, L.R 
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Nesse projeto será usado o LEGO Mindstorms NXT. O primeio kit educacional da 

Lego foi o RCX 1.0, depois foi lançado o RCX 2.0, em seguida o Mindstorms NXT, e 

atualmente foi lançado o Mindstorms NXT 2.0.  

Três diferentes ambientes de programação são oferecidos pela LEGO para o NXT: 

NXT-G, ROBOLAB e ROBOTC. Os ambientes de programação tornam a programação para 

os robôs Mindstorms relativamente mais fácil. Além disso, a comunidade open source tem 

desenvolvido soluções alternativas em programação para o NXT como NXC, pbLUA e NXJ. 

Mais detalhes são apresentados na tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Detalhamento das linguagens de programação para o kit Lego Mindstorms. 

 
2.3 SIROS 

Sistemas Robóticos com SuperLogo - SIROS foi desenvolvido com objetivo de disponibilizar 

um ambiente acessível à todos os usuários da internet. SIROS integra em um mesmo 

ambiente a construção de dispositivos, programação destes dispositivos com o SuperLogo e 

controle dos mesmos via Internet [D’ABREU 2003]. Com uma interface fácil, o ambiente 

SIROS apresenta uma janela de edição de código, outra de visualização do dispositivo 

teleoperado e um botão de iniciar chat.  

Esse sistema foi experimentado por uma escola pública de Buenos Aires e ficou 

evidenciado que além do domínio de conceitos sobre controle e automação dos dispositivos 

robóticos, houve o desenvolvimento de outras habilidades como a orientação, a 

compreensão, a divisão de trabalho, e a cooperação. 
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3. MÉTODOS UTILIZADOS 

A pesquisa foi se desenvolvendo de forma a cumprir o cronograma estabelecido no inicio do 

projeto. Com as atividades do cronograma cumpridas obteve-se maior conhecimento sobre 

sistemas Teleoperados e sua importância para formação intelectual do usuário do sistema.  

Entre os trabalhos pesquisados o mais significativo é o do projeto SIROS que 

desenvolve uma aplicação de Teleoperação para o Kit Lego RCX. O projeto SIROS é 

implantado e testado sua funcionalidade em escolas públicas.  

Várias montagens e programação foram feitas com Kit Lego Mindstorms NXT, 

foram montados e testados veículos, máquinas, animais e humanóides. Na programação foi 

utilizado a linguagens nativa icônica do NXT, o NXC e o NXJ. Como dito anteriormente 

neste trabalho será utilizado a NXJ Lejos.  

Foram realizados testes com alguns sistemas Teleoperados pesquisados para 

maior entendimento e levantamento dos requisitos de software. Segundo a engenharia de 

requisitos, a prototipação é uma técnica para descobrir quais as reais necessidades do 

cliente. Nesse trabalho será usado um paradigma de prototipagem de finalidade fechada, 

onde o protótipo é a primeira evolução de software. O Framework usado para o 

desenvolvimento desse sistema é o modelo de ciclo de vida evolucionário, mais 

especificamente o modelo incremental. Um dos motivos principais para escolha desse ciclo 

de vida é a não existência de mão-de-obra disponível para uma implementação completa do 

software dentro de prazo estabelecido nesse projeto. 

Após a pesquisa sobre linguagens de programação para WEB escolheu-se a 

linguagens Java para WEB para codificar e implementar as funcionalidades de operação 

remotas do ambiente. O motivo principal para escolha Java para WEB é que a linguagens 

de programação para o Lego NXT é baseado em Java. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esta é a sessão principal desse trabalho em desenvolvimento. Será discutido o que foi 

projetado, implementado e implantado do ambiente virtual proposto. 

 
4.1 Proposta de Ambiente virtual  

Após levantamento bibliográfico tomaram-se algumas decisões iniciais, o Link de 

comunicação será a internet usando protocolo TCP/IP, a arquitetura será cliente/servidor, o 

servidor WWW apache, o cliente WWW browser firefox e o equipamento teleoperado será o 

Lego Mindstorms NXT. A comunicação entre servidor WWW e dispositivo teleoperado 

acontece por Bluetooth, à figura 1 mostra a arquitetura proposta. O servidor HTTP 

disponibilizará três tipos de serviços básicos: WebViewCam que é a visualização através de 

vídeo do objeto teleoperado, WebControlRobot que são funções de controle remoto do 

objeto teleoperado e por último o WebProgrammRobot que é a programação e execução 

remota do dispositivo teleoperado. Detalhes desses serviços serão descritos em relatórios 

futuros. 

Figura 1 - Detalhamento da arquitetura proposta para ambiente Telerobótico do LaboREAM. 

 

A metodologia adotada para desenvolvimento desse ambiente virtual para apoio de 

experimentos em Telerobótica foi testado e comprovado por dois sistemas implantado pelo 

GRACO (grupo de automação e controle) da UNB [ÁLVARES 1999]. Com algumas 

possibilidades de otimização observadas foi implantado uma evolução do sistema, um 

manipulador com dois graus de liberdade [ÁLVARES 1998]. 

Do ponto de vista psico-pedagógico o ambiente telerobótico permite o 

desenvolvimento de projetos colaborativos que contribuirá para educação à distância do tipo 

construcionista e não instrucionista [D’ABREU 2003].  

A arquitetura proposta contribuíra para formação e motivação de estudantes, em 

especial do interior do estado do amazonas, onde há carência de laboratórios robóticos.   
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4.2 Desenvolvimento de uma Aplicação Educacional 

Foi codificado e implementado somente a parte A da proposta do Ambiente Virtual, mais 

especificamente o WebViewCam e o WebControlRobot A parte A da proposta é a 

comunicação via Bluetooth do equipamento Teleoperado e o servidor WWW. Para validar a 

implementação foi desenvolvido um jogo robótico educacional semi-automático. 

 
 4.2.1 Design Bible 

A seguir é descrito um resumo do Design Bible que são algumas especificações do jogo, 

sendo recomendado por [BITTENCOURT 2005]. 

• Descrição geral do jogo: O jogo trata-se de um ambiente urbano onde temos casas, 

prédios, placas de trânsito e ruas. O jogador (ou usuário) é o motorista, e tem objetivo de 

chegar a um determinado ponto da cidade com maior pontuação possível. 

• Objetivo: Do ponto de vista do jogador é chegar ao ponto de destino com maior 

pontuação. Do ponto de vista educacional é fazer o jogador construir conhecimento de leis 

de trânsito através da interação com ambiente urbano montado. 

• Objetivo Pedagógico: Seguindo a taxonomia de objetivos educacionais de Bloom 

[RODRIGUES 1994]. O Jogo tem objetivo cognitivo conhecer as leis de trânsito e sua 

sinalização, compreensão das perguntas e resposta. O objetivo psicomotor em controlar um 

veículo rádio-controlado de forma a cumprir o objetivo determinado pelo jogo. Por último 

também objetivo efetivo, estimulando autoconfiança do jogador após cada resposta certa e 

objetivo de nível alcançado.  

• Interatividade: O nível de interatividade do jogo é alto, permitindo descoberta imprevista 

e a exploração livre através de um controle remoto.  

• Público Alvo: Alunos finais do ensino fundamental. 

• Cenário: O jogo acontece num ambiente urbano desenvolvido sobre uma maquete, 

onde o veículo trafega de acordo com as instruções recebidas do jogador através do 

software. Na maquete existem prédios, escolas, clubes, bancos, casas e elementos do 

trânsito como placas sinalizadoras, como pode ser visto na figura 2. 

• Personagens: O jogo oferece apenas singleplayer onde o personagem motorista 

interage com o cenário urbano. 

• Início do jogo: O jogo começa com o jogador em uma posição pré-definida de acordo 

com o nível do jogo. O jogador possui uma barra de energia (representa combustível do 
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veículo) e uma barra de tempo (representa que motorista deve chegar dentro do tempo no 

local determinado). O jogador é informado que devem chegar a um determinado ponto da 

cidade com máximo de energia e mínimo de tempo. 

• Interação do usuário: O jogador controla o veículo na maquete através de uma interface 

gráfica com usuário (GUI), como pode ser visto na figura 2. Para ter permissão de controle o 

jogador tem que escolher um nível de jogada. Caso o jogador chegue ao local determinado 

pelo nível escolhido, ele tem direito ao bônus onde tem que responder perguntas (QUIZ) 

sobre situações do jogo. Ao acertar as perguntas do “QUIZ” o jogador ganha pontos na sua 

pontuação final.  

• Energia e tempo: A energia e o tempo estarão sempre visíveis. A barra de tempo e 

energia começam completos e esvaziam ao decorrer do tempo e nível escolhido.  Caso 

energia ou tempo acabe antes do jogador chegar ao ponto determinado pelo nível escolhido 

o jogo é reiniciado e jogador não marca pontuação. 

• Fim de jogo: O fim do jogo acontece quando o usuário chega ao ponto determinado pelo 

nível, ou quando o veículo robótico anda fora da rua, ou quando o tempo e combustível 

acabar. O usuário sabe sua pontuação ao finalizar um nível. 

4.2.2 Desenvolvimento do agente animado 

Vários sistemas foram desenvolvidos usando agente pedagógico como o TelEduc de 

[WILGES et al. 2004], o SEMEAI de [GOMES et al. 2005] o Kurrupako 3A de [VICARI et al. 

2006]. 

O jogo educacional desenvolvido por [PORTELA 2009] usa agente animado 

acompanhando o jogador desde as boas-vindas até o final do jogo, para motivá-lo e ajudá-lo 

em cada tarefa. A ferramenta usada para produzir os agentes animados no jogo de 

[PORTELA 2009] foi o Microsoft Agent Scripting Helper (MASH) da BellCraft, é a mesma 

usada neste trabalho, comportamento do agente pode ser visto na tabela 4. 

 

Figura 2 – Primeira figura arquitetura robótica móvel montado com Lego NXT, a segunda figura o controlador 
remoto virtual e a terceira o cenário montado. 
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Fala do agente animado Comportamento Fala do agente animado Comportamento 
O agente apresenta-se para 

o usuário, depois seu 

comportamento é auxiliar o 

usuário entrar no jogo.  

 

O agente auxilia o usuário a 

ligar, acelerar e controlar o 

carro. Ainda avisa que ele 

pode visualizar o mapa 

“GPS”. 

 

O agente solicita que 

usuário escolha um nível, 

depois que aperte em 

começar jogo. 

 

Caso o usuário chegue ao seu 

objetivo, o agente avisa que 

ele tem bônus. 

 

O agente chama atenção do 

usuário para o objetivo 

escolhido, depois pede que 

aperte em controlar carro 

NXT. 

 

Caso usuário escolhe jogar 

bônus, o agente animado 

auxilia como responder as 

perguntas e ainda avisa que 

usuário pode pedir ajuda e 

sair do bônus quando quiser. 

 

Tabela 4 – Fala e comportamento dos agentes animados. 

 
4.2.3 Dispositivo robótico móvel montado 
 
A robô móvel construído têm autonomia terrestre com rodas e é não-holonômico, seu tipo de 

controle é teleoperado e autônomo quando deixa de ser teleoperado. O robô montado tem 

duas rodas com modelo de acionamento diferencial, assim tendo maior facilidade de 

construção e implementação, a desvantagem desse modelo e a de seguir linhas retas. A 

locomoção do robô é semelhante a de um triciclo, com a difereça que a tração e direção 

acontecem sobre as duas rodas so mesmo eixo, como pode ser visto na figura 2. O 

dispositivo robótico montado usa a plataforma Lego MindStorms NXT 1.0. 

Junto com o robô móvel foi anexado um celular Nokia N95 para enviar imagens 

para a aplicação via bluetooth. A arquitetura robótica pode ser vista na figura 2 e 3. 
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4.2.4 Ferramentas utilizadas na codificação 
 
Para desenvolver o jogo educacional foi escolhido o ambiente de desenvolvimento integrado 

(IDE) eclipse. Existe um plugin para eclipse no site da LEJOS NXJ que integra facilmente 

Lejos com eclipse. Ele permite enviar e executar programas para o Lego MindStorms NXT.  

O firmware usado no Lego NXT foi o Lejos NXJ e a implementação do controle 

remoto foi feito com uso do pacote “Icommand 0.7”. Esse pacote foi escolhido por ser 

compatível com tecnologia Bluetooth e fácil integração com aplicação Java para desktop. A 

comunicação Lego NXT e computador acontece por meio dos dispositivos Bluetooth com 

uso de pacote “bluecove 2.1”. Para tratar as imagens recebidas do celular para o controlador 

remoto virtual foi usado o Java Media Framework (JMF). O software usado para enviar 

imagem da câmera do celular via Bluetooth para o computador é o “Mobiola Web Câmera” 

versão 3.0 da Warelex. Ainda foi usado um drive “virtual câmera” da e2eSoft para virtualizar 

drive compatível com JMF.  

 

4.2.5 Desafios 
 
Um dos desafios enfrentados foi o mapeamento do dispositivo móvel no ambiente para 

ferramenta GPS, quando o jogador apertar no botão GPS um mapa é aberto com a 

localização do dispositivo móvel, como mostra a figura 2. Para fazer a localização foi usado 

odometria. 

Na literatura é descrito os erros de odometria como sistemático, exemplo é a 

medida incorreta das rodas; e não sistemático, exemplo é o escorregamento das rodas. Os 

erros podem ser contornados porque o ambiente onde os dispositivos atuarão é controlado, 

o mais livre possível de solos irregulares e escorregadios com uso de um tapete feito em 

papel Cartolina, como pode ser visto na figura 2.  Para o modelo robótico móvel com 

acionamento diferencia foi usado a pacote navigation da API icommand 0.7 para fazer as 

navegações no ambiente. 

O ambiente montado tem que ser semi-automático, ao finalizar uma partida o 

jogador poder optar por jogar novamente, então o robô móvel tem que voltar 

autonomamente para o ponto de início de jogo. Para fazer isso foi usada uma matriz que 

representa o ambiente montado, nela são registrados os movimentos do robô, depois que 

finaliza a partida é usado algoritmo de fila e pilha para descobrir o melhor caminho de volta 

para inicio do jogo, e então, em seguida é realizada o deslocamento com uso da navegação 

baseado em odometria. 
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4.2.6 Experimentos 
 
Foram realizados experimentos preliminares de validação do jogo proposto. Pessoas 

tiveram a oportunidade de jogar. Esta experiência foi única, mais muito produtiva, 

motivadora, agradável e divertida. 

Com esse experimento foi testado à consistência do jogo, o comportamento do 

agente animado interagindo jogador e o interesse de aprender de forma lúdica e 

diferenciada. 

Uma avaliação do jogo analisa tanto aspectos de qualidade de software como 

aspectos pedagógicos e fundamentalmente a situação pré-jogo e pós-jogo que se deseja 

atingir [PASSERINO, 1998]. O objetivo do experimento realizado é avaliar aspectos de 

qualidade do jogo, o entusiasmo, concentração e a motivação do jogador. 

Durante e depois do experimento de uso do jogo percebe-se que o jogador gostou 

de jogar e apontou melhorias para próxima versão do jogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Carro montado com Lego NXT. 
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5. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo propor, implementar um ambiente virtual que possibilite 

aos usuários: Acessar o LaboREAm via Web, observando as experiências que estão em 

andamento, e, também, as movimentações dos robôs nos cenários, tendo acesso à 

descrições das experiências em andamento e acessando os dados gerados;  se cadastrar, 

escolher e realizar uma experiência a distância, interagindo com os robôs e os cenários; 

Participar da comunidade virtual, comunicando-se com os outros integrantes do grupo 

(alunos, monitores e professores), dirimindo suas dúvidas e trocando experiências.” – 

especificação de projeto. 

Minha participação no projeto proposto teve início em dezembro como relatado no 

relatório semestral submetido no portal LIRA. Alguns desses objetivos ainda estão 

pendentes como foi relatado nesse documento. A proposta de um ambiente virtual foi feita e 

algumas das funcionalidades do ambiente já foram codificadas e implementadas, e estão 

prontas para ferem acopladas a outros módulos que estão em desenvolvimento. 

Com a verificação e validação da parte A do projeto (comunicação Bluetooth 

computador e dispositivo robótico Lego) percebeu-se o potencial desse trabalho como 

contribuição cientifica intelectual para o estado do Amazonas e para o Brasil.  
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CRONOGRAMA EXECUTADO 

Cronograma de atividades para o projeto “Desenvolvimento de um ambiente virtual para 

apoio de experimentos em Telerobótica” – PIB-E/0097/2009. Este cronograma de atividades 

sofreu alterações de incremento, mas não de decremento de atividades. Entende-se por 

parte A do projeto a comunicação funcional entre o equipamento teleoperado e o servidor 

WWW. E a parte B do projeto é a comunicação funcional entre servidor WWW e o browser 

WWW.  Na Tabela 5 temos o cronograma de atividades atualizado. 

A parte B do projeto foi paralisada por causa de outros projetos em paralelo. O 

Projeto Final que é a elaboração de jogo robótico educacional ocupou o tempo dedicado 

para a parte B do projeto de PIBIC.  

Observa-se o incremento da atividade oito - “Desenvolvimento de um aplicativo 

para Desktop usando codificação da parte A do projeto”. A atividade nove e doze ainda está 

pendente. 

 
 
 
 

 
Tabela 5 - Cronograma de detalhamento das atividades proposta para programa de PIBIC 2009/2010. 


