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1. INTRODUÇÃO 

A computação está mudando de rumo, tudo é baseado na internet, o usuário comum pode 

ter um espaço na internet para editar e salvar seus documentos de forma fácil e segura. É 

como se o usuário tivesse seu computador na internet, essa é a idéia de computação nas 

nuvens (cloud computing). A internet é uma grande ferramenta que vem sendo utilizada na 

educação. Entre as modalidades de ensino na internet temos os Sistemas de Laboratórios a 

Distância (SLD). 

É conhecido de todos que o ensino-aprendizagem de Física, Química, Matemática, 

Biologia, Engenharia, Robótica e outras matérias se tornam desmotivante quando visto 

exclusivamente do ponto de vista teórico. A utilização de laboratórios pedagógicos 

equipados com aparelhos modernos e em quantidade suficiente para ser utilizados por 

todos os estudantes é um sonho a ser alcançado. Um dos principais obstáculos para não 

concretização desse ideal pedagógico é o custo em construir e manter laboratórios 

específicos, afirmado por vários autores como [TZAFESTAS 2006], [ODEH 2010], [NAEF 

2006], [GRAVIER 2008], [VON 2010], [D’ABREU 2003] e [CARNEVALI 2003]. Assim, 

enquanto não é alcançado o ideal pedagógico, é oferecido aos alunos SLD especializados 

monitorados e controlados pela internet. Na literatura são encontrados vários exemplos de 

SLD como em [NAEF 2006]. Temos três tipos de laboratórios experimentais: laboratório real 

(Lab. Real), virtual (Lab. Virtual) e remoto (Lab. Remoto), cada um deles discutido por Naef 

em [NAEF 2006] para descobrir o laboratório experimental mais eficiente.  

Laboratórios remotos têm muitos desafios a ser resolvidos, como foi constatado por 

Gravier em [GRAVIER 2008]. O objetivo geral desse PIBIC trabalhará na problemática da 

configuração automática de cenários experimentais de laboratórios remotos, também 

conhecidos como sistema de laboratório à distância. 

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

bibliográfica; Na seção 3, é descrito os métodos utilizados para a condução do trabalho; Na 

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

desse trabalho; Na seção 5, é apresentado conclusões desse trabalho de pesquisa. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

Nessa seção são apresentadas de forma sistematizada as idéias dos artigos mais 

significativos relacionados à ampliação de acessibilidade a laboratório de ciências usando 

ambientes virtuais e tele-robótica. Na subseção 2.1 descreve de forma sucinta os principais 

tipos de laboratórios experimentais. Na subseção 2.2 o estado da arte dos laboratórios 

remotos. Na subseção 2.3 é apresentado um exemplo de laboratório remoto reutilizável de 

eletrônica e em 2.4 é apresentada avaliação experimental de laboratórios remotos e virtuais. 

2.1. Tipos de laboratórios experimentais 

Naef em [NAEF 2006] realiza um mesmo experimento de química analítica em laboratório 

real (Lab. Real), virtual (Lab. Virtual) e remoto (Lab. Remoto) com objetivo de analisar 

aspectos financeiros, tecnológicos e de conhecimentos/competências adquiridas pelos 

estudantes durante os experimentos. Durante os experimentos é observada a facilidade de 

uso e conforto do estudante. Ainda é observado qual tipo de laboratório tem menor custo 

gerado por economia de espaço físico e compra de hardware de baixo custo. 

O Lab. Real é laboratório de experimentação clássico aonde o estudante vai até um 

laboratório fisicamente montado para determinado objetivo experimental. Em Lab. Virtual os 

experimentos acontecem em ambiente computacional através do uso de software de 

simulação como MTLab e LabVIEW. Diferentemente do Lab. Real, o Lab. Remoto o 

experimento acontece no ambiente geograficamente distante do estudante, onde pode ser 

assistido, monitorado e controlado a distância. 

O experimento realizado em [NAEF 2006] foi de química analítica chamado de 

análise de experimento de gas-cromatófaro (Gas-chromatograph). O Resultado do processo 

de análise é o cromatograma (Chromatogram). A arquitetura dos tipos de laboratórios é 

mostrada na figura 1. 

O experimento no Lab. Real mostrado na figura 1a foi usado um Cromatografo 

FISON com amostra automática linear. O estudante teve dificuldade de comparar teoria com 

a prática experimental, mas obteve um nível de acerto e precisão do trabalho para 

resultados quantitativo e qualitativo. O estudante encontrou dificuldade para controle do 

sistema ou análise dos instrumentos, então eles tiveram que tirar suas dúvidas com 

professores e técnicos de laboratório (technical staff).   

O experimento no Lab. Virtual mostrado na figura 1b foi usado o LabVIEW para 

simular o painel de parâmetros do experimento selecionado pelo estudante. O tempo de 

resposta dos dados analisados são mais rápido por se tratar do uso de um modelo 

computacional para simular o experimento, ainda os experimentos podem ser realizados 
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várias vezes com custo operacional menor que o Lab. Real. O Lab. Virtual é dividido em 3 

estágio de acordo com grau de competência. As dúvidas no caso de falha do experimento 

se limitam a perguntas ao técnico de computação.  

O experimento no Lab. Remoto mostrado na figura 1c o estudante ou equipe 

visualiza experiência atual com uso de uma câmera de vídeo ainda tem possibilidade de 

supervisionar e instalar a experiência. Uma experiência remota demora mais ou menos 3 

horas, fazendo outro estudante ficar em espera, podendo até perder a paciência. A conta de 

estudante é usada para supervisionar uso do Lab. Remoto para não interromper experiência 

de outro estudante.  O experimento no Lab. Remoto apresentou problema de injeção de 

amostra, para resolver o problema foi usado a metodologia de lote remoto (remote batch 

methodology). 

 

 
Figura 1 –A) Arquitetura do Lab. Real, B) Arquitetura do Lab. Virtual e C) Arquitetura do Lab. Remoto. 

Fonte : NAEF, 2006 

 

A conclusão de Naef foi que o estudo em laboratórios se torna mais interessante 

que o teórico. Sobre o laboratório experimental mais eficiente, Naef diz que o Lab. Real os 

custos dos investimentos de instalação e manutenção são elevados por causa do número 

máximo ideal de aluno por experimento e contrato salarial de pessoas técnicas para manter 

as instalações. Em Lab. Virtual houve dificuldade de aproximar a experimentação de um 

experimento real devido à complexidade de representação computacional de um mundo 

natural. Com relação aos alunos iniciantes, o experimento mostrou-se rápido levando a uma 

reflexão sobre o experimento abaixo do esperado. A melhor captura das variáveis 

experimentais no Lab. Remoto é garantido pelo melhor posicionamento pontual da câmera 
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para o experimento em execução. Naef finaliza afirmando que o laboratório experimental 

mais eficiente é a combinação das vantagens dos três tipos de laboratórios. 

2.2. Estado da arte dos laboratórios remotos 

Gravier em [GRAVIER 2008] faz um levantamento bibliográfico para descobrir o estado atual 

dos laboratórios remotos e a evolução da próxima geração desses laboratórios. Foi 

realizado por Gravier [GRAVIER 2008] a revisão bibliográfica dos últimos 10 anos, 

totalizando o levantamento de 42 publicações. Os gráficos da figura 2 representam essa 

revisão.  

No gráfico da figura 2a é observado um pico de oito publicações a respeito de 

laboratórios remotos em 2002, depois foi diminuindo até novo pico em 2006. Esse último 

pico em 2006 uma grande parte é de revisão sobre laboratórios remotos, o que infere estar 

passando por uma revisão tecnológica para saber quais as próximas evoluções desses 

laboratórios. No gráfico da figura 2b é observado que a maior quantidade das publicações 

tem concentração no domínio cientifico de eletrônica, seguido de robótica, física e 

automação. O motivo dessa concentração é a aproximação tecnológica desses domínios 

científicos com as tecnologias usadas na construção de laboratórios remotos. 

 

 

Figura 2 –a) Gráfico ano por número de publicações, b) Gráfico número de artigos por área cientifica. 

Fonte : GRAVIER, 2008 

 

A arquitetura de software dos laboratórios remotos geralmente é a mesma em todas 

as 42 publicações: comunicação entre cliente (ou usuário), servidor e dispositivo remoto. 

Uma das soluções de comunicação usada entre usuário e laboratório experimental é a 

Virtual Network Computing - VNC, mas é considerado inseguro por dar controle total do 
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hardware para usuário e ineficiente por exigir muita largura de banda na comunicação do 

usuário com laboratório remoto. Nas publicações pesquisadas por Gravier em [GRAVIER 

2008] na comunicação entre cliente e servidor foi usado em maior quantidade java e java 

applet, como pode ser visto na figura 3. As tecnologias usadas variam muito impedindo 

reusabilidade de software na construção de Lab. Remotos e interoperabilidade com outros 

laboratórios com a mesma abordagem. A tecnologia de software usada para fazer a 

comunicação entre servidor e dispositivo remoto depende da arquitetura de laboratório a ser 

colocada na internet e os dispositivos de hardware usados. Os dispositivos remotos 

geralmente são heterogêneos impedindo o reuso da mesma implementação em outros 

laboratórios, padrões VISA e IVI apontam para soluções. Algumas questões para desafios 

em laboratórios remotos são levantadas por Gravier em [GRAVIER 2008]: reusabilidade (ou 

reutilização), interoperabilidade, colaboratividade e convergência com sistema de 

gerenciamento de conteúdo. 

 

Figura 3 – Gráfico de tecnologias usadas na construção dos laboratórios remotos. 

Fonte : GRAVIER, 2008 

 

O software desenvolvido para Lab. Remoto tende a ser exclusivo, não podendo ser 

utilizados por outro Lab. Remoto com mesma abordagem. Existe essa falta de reutilização 

de Lab. Remotos, com a reutilização a construção de Lab. Remotos ficariam mais baratos. 

Uma solução parcial é a formalização sobre a arquitetura de software, baseado em menor 

tempo de integração e habilidade para construção do Lab. Remoto. 

Geralmente Lab. Remotos operaram somente um serviço experimental, mas o ideal 

seria interligar sistemas de laboratórios remotos existentes (workbench distributed). Nesse 

ponto que temos a falta de interoperabilidade impossibilitando interligar sistemas Lab. 

Remotos. A localização dos serviços experimentais (localization transparency of devices) 
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possibilitará a troca de dispositivo que apresente falha por outro semelhante em outro 

laboratório. Essa interoperabilidade pode ser alcançada com uso desses serviços na WEB. 

A descoberta de serviços de Lab. Remotos evitaria investimento desnecessário com 

construção de novas workbench e evitaria também reinventar a roda com criação de 

laboratórios já existentes. A distribuição geográfica de Lab. Remoto requer gerenciamento 

de recursos, se um aparelho do Lab. Remoto falhar tem que trocar o aparelho por outro sem 

usuário perceber e sem perda de serviço, uma solução é o uso de Logs. 

Os Lab. Remotos devem ser apoiados nas teorias de aprendizado. O ideal é casar 

CSCL e Lab. Remotos com vários domínios acadêmicos, gerando interseção CRL, como 

mostrado na figura 4. Construir CRL não é fácil, temos que ter conhecimento de ciência 

cognitiva, educação e engenharia de software, como mostrado na figura 5. 

 

 

 

Figura 4 – Interseção de Laboratório Remoto Colaborativo (CRL). 

Fonte : GRAVIER, 2008 
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Figura 5 – Multidisciplinaridade dos CRL. 

Fonte : GRAVIER, 2008 

 

Dos 42 trabalhos pesquisados por Gravier em [GRAVIER 2008] apenas 12 são CRL 

em diferentes níveis. A mídia de interação com usuário mais usada é voz sobre IP e não 

Mensagem Instantânea, como pode ser visto na figura 6. 

 

Figura 6 – Ferramentas de comunicação usadas nos Lab. Remotos. 

Fonte : GRAVIER, 2008 
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Learning Management Systems (LMS) e Learning Content Management Systems 

(LCMS) são estudados há muito tempo a fim de fornecer melhor exposição de conteúdo 

para aluno e melhor reusabilidade de conteúdo e facilidades de produção para professor. 

Segundo Gravier em [GRAVIER 2008], existe uma distância entre LMS e Lab. Remoto que 

impede que o professor acompanhe a evolução do aluno, impedindo uma ajuda adequada a 

cada aluno a fim de tirar melhor rendimento das atividades laboratoriais. Gravier em 

[GRAVIER 2008], conclui falando sobre Lab. Remotos que afastando os problemas de 

reusabilidade, interoperabilidade, colaboratividade e convergência com LMS vamos poder 

proporcionar uma experiência mais rica de aprendizado para alunos e professores. 

2.3. Construindo laboratórios remotos reutilizáveis  

O objetivo de Odeh em [ODEH 2010] foi construir uma extensão de laboratórios 

experimentais acessíveis a partir de qualquer lugar e hora, solucionando problema de 

restrição temporal, espacial e escassez de equipamentos e instrumentos devido às 

limitações orçamentárias e ao aumento do número de estudantes em laboratório.  

Odeh em [ODEH 2010] e Gravier em [GRAVIER 2008], falam que a construção de 

laboratório remoto sofre de reusabilidade (reutilização) pelo fato de não serem genéricos, e 

sua construção e manutenção requer tempo, dinheiro e habilidade. Odeh em [ODEH 2010] 

desenvolve um laboratório remoto reutilizável para diferentes tipos de experimentos de 

engenharia. O laboratório experimental é do curso de Eletrônica II da faculdade de 

Engenharia da universidade AL-Quds, como visto na figura 7. 

 

Figura 7 – Screen do protótipo do laboratório desenvolvido por Odeh. 

Fonte : ODEH, 2010 
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Para qualificar o sistema como reutilizável Odeh em [ODEH 2010] pesquisou as 

técnicas de reuso de software desenvolvido nos últimos 20 anos documentado no livro de 

engenharia de software de Sommerville. O laboratório remoto de eletrônica construído por 

Odeh pode ser considerado dentro da abordagem Application product lines, onde existe um 

núcleo de hardware e software comum em cada nova solicitação de tipo de experimento. 

2.4. Avaliação experimental de laboratórios remotos e virtuais   

O Tzafestas em [TZAFESTAS 2006] documenta o desenvolvimento e a avaliação 

experimental de uma plataforma e-laboratory no campo da robótica, que é a Integração de 

telerobótica e realidade virtual. Os experimentos avaliados foram operação e programação 

de robôs na modalidade real, remoto e virtual. Os experimentos em [TZAFESTAS 2006] 

foram conduzidos de acordo com protocolo de avaliação considerando objetivo da tarefa 

educacional, usando tabelas de pontuação para obter medidas "quantitativas de 

desempenho" dos grupos de estudantes. As tarefas educacionais são avaliadas em 3 

dimensões: baixo-nível versus médio e alto-nível de habilidade e entendimento. 

Os resultados obtidos por Tzafestas em [TZAFESTAS 2006] mostram falta de 

contato físico com experimentos práticos, indicado pela pontuação de baixo-nível de 

habilidade. Alguns módulos de e-laboratory podem se mostrar eficientes quando aplicados 

em ambientes virtual de treinamento (virtual training environments) conclusão indicada pelo 

médio e alto-nível de habilidade. 

2.5. Exemplos de SLD   

Podemos encontrar na internet diversos sistemas de laboratórios à distância (SLD), 

mostrados no anexo 1. Vamos apresentar de forma geral e resumida as impressões e/ou 

erros detectados nesses SLD. 

Alguns SLD são reais e outros são simulados, e alguns dos reais apesar de serem 

executados com aparelhagens reais não apresentam imagens de visualização em tempo 

real, aparentam exibir imagens gravadas. Alguns desses experimentos fornecem também 

dados e conjunto de resultados experimentais através de folhas de cálculos e gráficos 

prontos para ser analisados. Outros apresentam questões pré-laboratoriais de múltipla 

escolha e pequena introdução teórica do experimento. Um problema corrente dos SLD reais 

é o tempo de delay das respostas aos comandos experimentais. 
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3. MÉTODOS UTILIZADOS 

A pesquisa está se desenvolvendo de forma a cumprir o cronograma estabelecido. Com as 

atividades do cronograma parcialmente cumpridas obteve-se maior conhecimento sobre 

laboratórios remotos e sua importância para formação intelectual do usuário.  

Entre os trabalhos pesquisados o mais significativo é o de Gravier com State of the 

Art About Remote Laboratories Paradigms – Foundations of Ongoing Mutations. Com o 

levantamento bibliográfico feito por Gravier podemos ter uma visão geral do estado da 

pesquisa anterior a 2008 na área de laboratórios experimentais remotos. Três anos depois 

provavelmente pouca coisa mudou, pois os avanços tecnológicos são tolerantes a esse 

intervalo de tempo.  

No Programa Institucional de Iniciação Científica - PIBIC 2009/2010 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. Ainda foi estudada a tecnologia Bluetooth 

do Kit Lego Mindstorms NXT, na ocasião foi desenvolvido um jogo educacional usando 

Bluetooth firmando o domínio sobre essa tecnologia. O jogo educacional foi publicado no 

SBGames 2010 [MARCKSON 2010]. Para o laboratório remoto a ser desenvolvido será 

usado à linguagem de programação NXJ e Bluetooth para fazer comunicação entre 

dispositivos dentro do laboratório. 

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 laboratório. O motivo principal para escolha Java para WEB é que a linguagens 

de programação escolhida para o Lego NXT é baseado em Java. 

Será estudado uma forma de construir agentes com framework JADE para o 

laboratório remoto. Para modelar os agentes será usado a metodologia oMaSE usando a 

ambiente de desenvolvimento Agente Tools.  

Será feito alguns testes experimentais qualitativos e quantitativos com o laboratório 

remoto montado para avaliar se os objetivos educacionais foram alcançados. O protocolo de 

avaliação será o mesmo seguido por Tzafestas em [TZAFESTAS 2006]. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

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. O laboratório remoto seguirá abordagens hands-on. A comunicação 

entre servidor WWW e dispositivos teleoperado acontece por Bluetooth A figura 8 mostra a 

arquitetura proposta. A preocupação maior desse trabalho é na parte A do projeto, mostrado 

na figura 8, onde vai ser implementado configuração automática de cenários experimentais 

de física baseado em agentes inteligentes. 

O domínio científico do laboratório remoto de experimentação será de física, 

exemplo da figura 9. A concentração desse domínio científico é o terceiro maior observado 

no gráfico da figura 2b de [GRAVIER 2008]. Será criado um roteiro didático de 

experimentação remota de física.  

O servidor HTTP disponibilizará três tipos de serviços básicos: WebRobotCam que 

é a visualização através de vídeo do experimento em execução, WebControlRobot que são 

funções de controle remoto dos objetos de experimentação e por último o 

WebProgrammRobot que é a programação do agendamento de um determinado 

experimento para ser executado no Lab. Remoto quando ele estiver disponível para uso. 

Detalhes desses serviços serão descritos em relatórios futuros. 

 

Figura 8 - Detalhamento da arquitetura proposta para laboratório remoto. 

 

A arquitetura de software adotada para o desenvolvimento do sistema de 

laboratório remoto foi testado e comprovado por vários outros autores como [TZAFESTAS 
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2006], [NAEF 2006], [VON 2010], [D’ABREU 2003] e [CARNEVALI 2003]. Com algumas 

possibilidades de melhoria no problema de reusabilidade de software foi implantada uma 

evolução do sistema em [ODEH 2010]. 

Podemos citar nos resultados parciais a viagem para Brasília onde aconteceu a 

Competição Brasileira de robótica 2009 (CBR 2009). Minha participação nesse evento foi 

como visitante, e observei como uma competição de robótica pode contribuir para formação 

intelectual dos estudantes. Ainda pode ser citado também o full paper publicado no 

SBGames 2010 em [MARCKSON 2010], onde firma o domínio tecnológico sobre a principal 

ferramenta que será utilizada na construção do SLD.   

Do ponto de vista psico-pedagógico o laboratório remoto permite o desenvolvimento 

de projetos colaborativos que contribuirá para educação à distância do tipo construcionista e 

não instrucionista. Na medida em que, a internet estará permitindo para a participação e não 

para somente para transmissão [D’ABREU 2003].  

Concluindo que Pessoas de localidades carentes dificilmente teriam acesso a 

laboratórios experimentais por conta do custo de construção e manutenção desses 

laboratórios. A metodologia para construção SLD remotos com configuração automática de 

cenários experimentais contribuirá para: 

- Redução do custo.  

Esse barateamento é conseqüência da redução da quantidade de manutenção e da 

quantidade de construção de laboratórios por experimento. Ainda um SLD poderá atender 

diversos alunos situados em locais geograficamente diferentes. 

- Contribuirá para manter por um tempo maior a operação desses laboratórios. 

Geralmente SLD remotos são desativados depois de um tempo de operação por 

conta dos custos de manutenção.      

     

Figura 9 - Detalhamento do experimento de física proposto para laboratório remoto. 
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5. CONCLUSÕES 

Esse projeto foi uma extensão do projeto PIBIC 2009/2010 onde foi desenvolvido 

um jogo robótico educacional para educação no trânsito. Na finalização do projeto PIBIC 

2009/2010 foi observado à necessidade da configuração automática para troca de cenários 

no jogo educacional, então deu inicio ao projeto PIBIC 2010/2011. Este trabalho teve como 

objetivo propor, implementar um configurador automático de cenários experimentais em 

SLD.  

Minha participação no projeto teve início em agosto 2010, mas tivemos que paralisar 

as atividades programadas a partir de março de 2011 por causa da carga horária das três 

disciplinas de mestrado. Mas não podemos justificar a não conclusão total do cronograma 

de atividades pela falta de tempo, pois o desenvolvimento de um configurador automático de 

cenários experimentais precisa-se pensar primeiro em como construir um SLD, que não é 

um projeto trivial. Na literatura encontramos vários autores relatando sobre as dificuldades 

de construir SLD, onde se precisam de grande investimento de mão de obra especializada, 

dinheiro e tempo para construir um SLD específico. As atividades não concluídas nesse 

projeto serão continuadas no segundo semestre do mestrado PPGI 2011.   

A importância da concretização parcial desse projeto ajudou a entender melhor SLD 

e seus desafios. SLD tem problemas de reusabilidade, interoperabilidade, colaboratividade e 

convergência com LMS, como relatado no trabalho de Gravier [GRAVIER 2008]. O objetivo 

da construção de um SLD nesse trabalho tem que afastar esses problemas, mas não 

esquecer o principal objetivo é a reconfiguração de cenários experimentais garantindo o 

funcionamento pleno do sistema experimental. Para garantir isso teremos que realizar uma 

modelagem do sistema de tal forma que seja realizado testes exaustivos no modelo para 

garantir correto funcionamento do sistema, para isso será usado redes de petri.   
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CRONOGRAMA EXECUTADO 

Cronograma de atividades para o projeto “Desenvolvimento de um Configurador Automático 

Para um Ambiente Baseado em Telerobótica” – PIB-E/0085/2010. Na tabela 1 pode ser visto 

o cronograma de atividades.  

Marcado com * (asterisco) atividades não realizadas, por conta da minha entrada no 

mestrado, e falta de tempo para dar continuidade no projeto de PIBIC. 

Atividades:  

I. Levantamento bibliográfico sobre: 

 a. Laboratórios remotos pedagógicos; 
b. Laboratórios remotos de física; 

 c. Metodologias para construção de Laboratórios Remotos; 
 d. Metodologia para construção de Laboratórios Remotos de física; 
 e. Metodologia de modelagem de agentes: MAS-ML, ANOTE, oMaSE e outros; 
 f. Redes de Petri: Conceitos e aplicações*; 
 g. Framework para desenvolvimento de agentes: JADE e outros; 
 h. API Lejos-Java para Lego MindStorms. 
 i. Programação Web. 

II. Estudo das tecnologias para criar o SLD de física; 

 a. JADE;  
 b. Administração de um servidor WEB;  
 c. Programação  Web; 

III. Desenvolvimento da metodologia para construção de SLD de física com configuração 
automática de cenários experimentais; 

IV. Usar metodologia para construir SLD de física para o DCC-LabIE-LaboREAM*; 

V. Fazer Avaliação Experimental do SLD de física*. 

VI. Realizar melhorias na metodologia desenvolvida*; 

VII. Recodificar SLD de física*;  

VIII. Refazer Avaliação Experimental do SLD de física*. 

XIX. Escrita e revisão do relatório final*; 

X. Defesa final da pesquisa realizada*. 
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Tabela 1 – Cronograma de atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 2010 2011 
Ativ.\Mês Ago.  Sete.  Out.  Nov. Dez.  Jan. Fev. Mar. Abri. Mai. Jun. Jul. 

I x x x          
II   x x x x x      
III      x x      
IV       * *     
V        *     
VI        * *    
VII         * *   
VIII          *   
XIX       * * * * * * 
X            * 



 

 

21

ANEXO 1 
 

 
 
 
 
 
 

EXEMPLOS DE SISTEMAS DE LABORATÓRIOS A DISTÂNCIA 
(SLD) 

 
*Entende-se por reconfigura cenário se o sistema troca de experimento no mesmo espaço do 

experimento antigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- NOME DO PROJETO: E-Lab 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.e-escola.pt/elab.asp. Último acesso: 16/12/2010 
E-mail professor Horácio Fernandes: hf@ipfn  
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Física 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): NÃO 
INAUGURAÇÃO: 
± 2006 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: ? 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa onde experiências físicas 
podem ser controladas por um administrador e assistidas por vários outros usuários através 
da internet. Os conceitos fundamentais no e-lab são: Sala de controle, preparo experimental, 
montagem do experimento e protocolo. Existem várias outras experiências na área de 
Química, Matemática, Biologia e Ciências da Engenharia. 
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2- NOME DO PROJETO: Project REAL (Remote Educational Antenna Laboratory) 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.preal.ece.cmu.edu/. Último acesso: 16/12/2010 
Site professor Daniel D. Stancil: http://www.ece.cmu.edu/~stancil/  
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Telecomunicações (Antena de RF) 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
2006 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: SIM 

RESUMO: 
No projeto colaborativo entre Carnegie Mellon University e San Diego State University foi 
construído um Laboratório remoto para testes de padrões de resposta de antena. 
Estudantes de qualquer lugar podem construir uma antena e mandar para a o Lab REAL, 
depois podem agendar horário para realizar os testes. Os estudantes podem ainda 
recuperar, analisar e compartilhar seus resultados.  

 
3- NOME DO PROJETO: Micro Observatory of Online Telescopes 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://mo-www.cfa.harvard.edu/MicroObservatory/. Último acesso: 
16/12/2010 
Principal investigador: Philip Sadler 
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Astronomia (telescópio) 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
2001 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido pela Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. O usuário pode 
pegar suas próprias imagens, apontando e focando os telescópios, selecionando tempo de 
exposição, filtros e outros parâmetros que podem ser definidos com antecedência ou em 
tempo de execução. O valor educacional do projeto vai além de capturar imagens do 
espaço. O usuário domina a tecnologia de uso do telescópio, pode compartilhar imagens, 
informações e dados através de projetos de colaboração. Ainda são encorajados a sugerir 
novas aplicações para os telescópios.     
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4- NOME DO PROJETO: Resource Center for Engineering Laboratories on the Web 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://chem.engr.utc.edu/. Último acesso: 16/12/2010 
Site Professor Jim Henry: http://chem.engr.utc.edu/jim-henry/. 
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Engenharia 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
1995 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido na UTC (University of Tennessee Chattanooga). O projeto é composto 
por um computador servidor e cinco computadores controladores, onde cada um controla 
cada um dos experimentos físicos. O servidor WEB executa o LabVIEW 7.1 (Laboratory 
Virtual Instrument Engineering Workbench).    

 
5- NOME DO PROJETO: The UWA Telerobot                           

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://telerobot.mech.uwa.edu.au/. Último acesso: 16/12/2010 
Site professor James Trevelyan:  
http://www.uwa.edu.au/people/james.trevelyan  
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Robótica 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): NÃO 
INAUGURAÇÃO: 
1994 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido pela School of Mechanical Engineering da UWA. Um servidor dedicado 
que executa LabVIEW acessando remotamente os equipamentos. O TeleLabs permite 
estudantes realizar experimentos de laboratórios remotos usando um braço robótico.   
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6- NOME DO PROJETO: Telegarden 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://telegarden.oec.ot/. Último acesso: 20/09/2009 
Site da universidade: http://www.usc.edu/dept/garden/ . Último acesso: 
20/11/2010 
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Robótica 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): NÃO 
INAUGURAÇÃO: 
1995 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido pela University of Southern California. A instalação da arquitetura tele-
robótica permite visualizar e interagir com um jardim cheio de plantas vivas a distância por 
usuários da WWW. Os membros podem plantar, regar e acompanhar o crescimento das 
mudas através dos movimentos de um braço de robô industrial e vídeo ao vivo. O objetivo 
do projeto consiste em considerar a comunidade, onde a sobrevivência favorece aqueles 
que trabalham em conjunto. 

 
7- NOME DO PROJETO: SIROS (Sistemas Robóticos com SuperLogo) 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.nied.unicamp.br/~siros. Último acesso: 20/09/2010 
 
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Robótica 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): NÃO 
INAUGURAÇÃO: 
1996 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido pela NIED/UNICAMP. O sistemas Robóticos com SuperLogo - SIROS 
foi desenvolvido com objetivo de disponibilizar um ambiente robótico 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 
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8- NOME DO PROJETO:  Remote Lab on Harmonic Oscillator Systems & Simple 
Harmonic Motion 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.physics.purdue.edu/class/phys152l/main_embedded.html. 
Último acesso: 20/02/2011  
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO: Física 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
? 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido pelo departamento de física da Pudue University. Laboratório virtual 
desenvolvido permite ter acesso a experimentos sobre pêndulos. O laboratório contém 
questões pré-laboratoriais de osciladores harmônicos e movimento harmônico simples. 

 
9- NOME DO PROJETO: Automatic Control Telelab (ACT) 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.dii.unisi.it/~control/act/experiments.php. Último acesso: 
17/12/2010 
 
 
DOMÍNIO CIENTÍFICO:  

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
+- 1999 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Projeto desenvolvido pela Università Degli Studi Di Siena no Dipartimento di Ingegneria 
Dell`Informazione. Várias experiências com câmaras ao vivo sobre controle de 
posição/velocidade de um motor DC, nível/fluxo de fluidos, levitação magnética, simulação 
de forças de um helicóptero e controle de um carro à distância. 
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10- NOME DO PROJETO: Remotely Controlled Laboratories - RCLs 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.remote-lab.de/index_en.html. Último acesso: 01/03/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
2004 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Diversos experimentos remotos: difração de elétrons, experimento de Millikan`s, 
experimento de Rutherfors’s Scattering, tomografia óptica computadorizada, velocidade da 
luz, pendulo do mundo, sistema de pedágio (toll system), osciloscópio, efeito fotoelétrico, 
características do semi condutor, vento de túnel, transformação óptica de Fourier, 
radioatividade, difração e interferência 1 e 2, hot wire e robô em labirinto.  

  
11- NOME DO PROJETO: WEBSHAKER 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://webshaker.ucsd.edu/. Último acesso: 02/03/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): NÃO 
INAUGURAÇÃO: 
? 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Laboratório remoto que simula um tremor de terra apoiado por uma câmera ao vivo e 
sensores que capturam os dados do tremor provocado. O usuário especifica a amplitude, a 
frequência e o tempo de duração do experimento. 
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12- NOME DO PROJETO: ACCESS TO REMOTE EXPERIMENTS - FEUP 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://remotelab.fe.up.pt/. Último acesso: 13/07/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
? 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Laboratórios de acesso remoto: straightness evaluation, mechanical material 
characterization, level measurement and control, temperature calibration procedure, 
meteorological station monitorization e Remote control of a Porsche. Experimentos 
executam sobre o AVA Moodle. Funciona somente para o Windows executando o LabView 
7.1 plugin. Funciona como sistema de Login de usuário, mas permite uso de alguns 
experimentos sem ser cadastrado do sistema. Desenvolvido pelo FEUP LABS universidade 
de Porto - Portugual. 
 

 
13- NOME DO PROJETO: Online Remote Labs  

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-mail 
de contado de autores): 
http://www.energy.kth.se/proj/projects/Remote_labs/LinearCascade_Quiz.asp 
. Último acesso: 04/03/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): ? 
INAUGURAÇÃO: 
2003 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Laboratório remoto e virtual chamado Linear Cascade Remote Lab realizado pelo KTH. É 
necessário responder questões técnicas sobre o laboratório para ter acesso ao laboratório 
remoto. 
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14- NOME DO PROJETO: The Lab 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://monet.physik.unibas.ch/%7Eelmer/pendulum/lab.htm . Último 
acesso: 16/03/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
1998 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Laboratório virtual de simulações de pêndulos. Todas as simulações trabalham com Java 
Applets. 

 
15- NOME DO PROJETO: Interactive Applets For Physics 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.ph.ed.ac.uk/cgi-bin/ss/main?browse_all=1. Último acesso: 
23/04/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
? 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: - 

RESUMO: 
Site com vários links para laboratórios virtuais simulados.  
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16- NOME DO PROJETO: OnLine Labs 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.jdenuno.com/TechConnect/OnLineLabs.htm . Último acesso: 
23/04/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO:  
-  
RECONFIGURA  
CENÁRIO: - 

RESUMO: 
Vários links de laboratórios online para biologia, química e física. 

 
17- NOME DO PROJETO: NetLab 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://netlab.unisa.edu.au/index.xhtml. Último acesso: 23/04/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): ? 
INAUGURAÇÃO: 
? 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: ? 

RESUMO: 
Desenvolvido pela University of South Australia. Exige fazer download de programa e criar 
uma conta do sistema online para utilizar os experimentos. 
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18- NOME DO PROJETO: RExLab 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://www.inf.ufsc.br/~jbosco/labvir.htm. Último acesso: 23/04/2011 
Site Professor orientador: http://www.inf.ufsc.br/~jbosco/ 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): SIM 
INAUGURAÇÃO: 
1996 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: NÃO 

RESUMO: 
Permitem experimentos reais com os microcontroladores. O usuário escreve os códigos 
fonte e enviar para ser testado nos microcontroladores. Laboratório REXLab tem 
reconhecimento nacional: http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5187033-
EI12879,00.html 

 
19- NOME DO PROJETO:  

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PROJETO (site com data de acesso, e-
mail de contado de autores): 
http://pl.et.fh-duesseldorf.de/prak/index.asp. Último acesso: 23/04/2011 
 

EM OPERAÇÃO 
(sim/não): ? 
INAUGURAÇÃO: 
? 
RECONFIGURA 
CENÁRIO: ? 

RESUMO: 
Laboratório remoto na Alemanha. 

 
 

 


