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Os experimentos práticos são parte fundamental para o processo de aprendizagem de 

várias áreas do conhecimento, entre elas a robótica. Para a realização desses experimentos são 

necessários equipamentos e espaço físico, que na maioria das vezes têm custo elevado. Nesse 

contexto, sugere-se a utilização de um laboratório virtual simulado para auxiliar a 

aprendizagem de robótica educacional.  

No laboratório proposto serão simulados robôs montados a partir do kit Lego 

Mindstorms NXT 2.0. O laboratório será integrado aos demais componentes do LaboREAm, 

um laboratório que permite acesso remoto via Web a dispositivos robóticos dispostos em 

cenários pré-definidos com finalidade de promover a aprendizagem de robótica, programação 

de computadores e de ciências a usuários, por meio da manipulação e programação, 

objetivando a concretização de tarefas e desafios. 

Além de auxiliar na aprendizagem, o laboratório virtual visa diminuir o custo com 

equipamentos físicos, possibilitando dessa forma que escolas que não possuem recursos 

possam ter acesso a um laboratório. Outra vantagem apresentada é que não há limitação de 

espaço físico nem de tempo, ou seja, pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer hora. 

Também é mais seguro, uma vez que nenhuma operação indesejada irá ocorrer, como por 

exemplo, danificar equipamentos. 
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1. Introdução 
 
 

Um Laboratório Virtual (LV) é um sistema de computador que simula um laboratório, 

como no caso dos laboratórios simulados, ou permite acesso a um laboratório real, como no 

caso dos remotos.  

Os Laboratórios Virtuais são uma importante ferramenta educacional. Através deles, 

usuários podem realizar experimentos, coletar dados e analisar os resultados como se 

estivessem fisicamente presentes em um laboratório real. Além disso, une grupos de pesquisa 

geograficamente distantes e permite que estes compartilhem dados, documentos, vídeos e 

recursos laboratoriais. 

O objetivo do projeto é criar um laboratório virtual simulando robôs montados a partir 

do kit Lego Mindstorms NXT 2.0, utilizando a tecnologia X3D, integrando-o aos demais 

componentes do LaboREAm(Souza, M.B. ; Netto, J. F. M.,2011). O LaboREAm(Laboratório 

de Robótica Educacional do Amazonas)  é um projeto, desenvolvido na Universidade Federal 

do Amazonas, que visa criar um laboratório que permite acesso remoto viaWeb a dispositivos 

robóticos dispostos em cenários pré-definidos com finalidade de promover a aprendizagem de 

robótica, programação de computadores e de ciências a usuários, por meio da manipulação e 

programação, objetivando a concretização de tarefas e desafios. 

A proposta de criar um Laboratório Virtual visa diminuir os custos de acesso e uso do 

LaboREAm e ampliar as possibilidades pedagógicas, tendo em vista que o usuário terá mais 

opções de uso do sistema, tanto manipulando à distância os robôs dos cenários (telerobótico) 

como manipulando virtualmente os objetos X3D do cenário virtual. 

 

 

 

 



2. Revisão bibliográfica 

 
 

 De acordo com a literatura (Ma; Nickerson, 2006), existem três tipos de laboratórios: 

presenciais, remotos e simulados. Os laboratórios presenciais são os tradicionais. As 

vantagens desse tipo de laboratório são que os estudantes e os equipamentos estão fisicamente 

presentes no ambiente, dessa forma, os alunos podem não só realizar as experiências como 

também aprender a utilizar os equipamentos, podem também interagir com o professor e com 

os outros alunos. Por outro lado, há limitações de espaço físico e de tempo e alto custo dos 

equipamentos. Laboratórios remotos encontram-se distantes dos alunos. A manipulação dos 

equipamentos ocorre por meio de alguma interface que permite o controle à distância. O 

acesso é virtual, mas os equipamentos são reais, assim como os resultados dos experimentos. 

O tempo nesse tipo de laboratório é menos limitado do que nos laboratórios reais. Os 

laboratórios remotos possuem maior custo se comparados com os laboratórios simulados, 

pois, utilizam equipamentos reais e precisam de maior largura de banda para transmissão dos 

dados.  

Os laboratórios simulados como o próprio nome diz são baseados em simulações. Os 

alunos não interagem com equipamentos reais e sim com representações feitas pelo 

computador. Esses laboratórios são bons para explicação de conceitos e permitem que o aluno 

que não conseguiu assimilar o assunto na primeira explicação possa voltar fazer o 

experimento outras vezes. Outra vantagem é que não há limitação de espaço físico nem de 

tempo e, como trabalham com simulações dos equipamentos, possuem custo menor. Também 

permitem interação como nos laboratórios reais e são mais seguros, uma vez que nenhuma 

operação indesejada irá ocorrer. Além dos tipos de Laboratório Virtual citados anteriormente, 

há ainda um quarto tipo, os Laboratórios de Realidade Aumentada, onde são misturados 

elementos reais com elementos virtuais, por exemplo, um robô real e um robô virtual 

realizando uma tarefa em conjunto.   



A seguir serão apresentados alguns trabalhos envolvendo laboratórios virtuais. O 

primeiro é um laboratório remoto de robótica, os outros dois são laboratórios virtuais 

relacionados à física. A seguir uma breve descrição de cada um. 

 REAL (Guimarães, 2003): um laboratório virtual de robótica, que permite, a 

estudantes e pesquisadores localizados em qualquer lugar do mundo, acessar um robô móvel 

autônomo através da internet, para que possam testar e validar os métodos de controle e a 

navegação do robô. Apesar de muitos projetos de robôs da internet simplesmente permitirem 

aos usuários manipularem o robô, REAL permite também executar complexos experimentos 

de robótica, como controlar o robô com um algoritmo fornecido pelo usuário. 

LabSEF (Falcão, E. L.,Machado, L. S. ,2010): um laboratório virtual para simulação 

de experimentos físicos. É um ambiente virtual tridimensional composto pela recepção, que é 

uma sala onde estão descritas as instruções para o uso do laboratório. É composto também por 

outras três salas onde são realizados os experimentos: Movimento Retilíneo Uniforme, 

Movimento Uniformemente Variado (Queda Livre), e a integração dos dois anteriores 

(Lançamento Oblíquo).O LabSEF possui duas versões, uma com visualização normal e outra 

com visualização estereoscópica.  

IWVL (Li, L.; Zhong, Y. ; Zhon, S. ,2010): é um laboratório virtual web de física. É 

composto por experimentos e recursos adicionais. Os experimentos são organizados de acordo 

com a grade curricular da escola secundária e classificados em dois tipos: um para 

demonstrações e experimentos em grupo e outro para investigação de experimentos. Há ainda 

os recursos adicionais que tem por objetivo aprofundar os conhecimentos do aluno, por 

exemplo, ensinar como funcionam os instrumentos do laboratório.  

 

 

 

 



3. Métodos utilizados 
 

A metodologia empregada neste projeto consiste dos seguintes passos: 

 Pesquisa Bibliográfica: Nesta etapa foi feita uma pesquisa em busca de artigos 

científicos que apresentassem conceitos e exemplos relacionados a 

Laboratórios Virtuais. 

 Instalação e Avaliação de browsers e frameworks para X3D: Foram avaliados 

browsers (visualizadores de cenas) e frameworks para trabalhar com x3d. Ao 

final foram escolhidos o browser Xj3d 2.0 e,para modelagem, o framework  

Vivaty Studio. Essas ferramentas foram escolhidas porque facilitam a 

comunicação com a linguagem utilizada que será Java. 

 Análise e projeto do laboratório virtual: Nesta etapa foi definido como será o 

ambiente e suas funcionalidades. 

 Implementação do laboratório virtual: Aqui o protótipo começou a ser criado. 

Suas peças foram montadas e foi feita também a programação que adiciona 

interação ao ambiente. 

 Integração com o LaboREAm: Será feita a integração do Laboratório Virtual 

com o LaboREAm, assim, os usuários do LaboREAm terão uma outra 

alternativa de uso quando este estiver indisponível. 

 Avaliação: Nesta fase o projeto seria  utilizado por alguns usuários para que 

possam ser feitas melhorias. 

 Escrita de relatório e artigo: Foi feito o relatório parcial, o final agora e 

também foi escrito um artigo científico sobre o projeto. 

 

 

 



 

4. Resultados e discussões  

 

 
Inicialmente foram criados protótipos de mini ambientes para testar a integração da 

linguagem Java com X3D. O X3D foi utilizado para modelar o ambiente, as formas 

geométricas. No Vivaty Studio, a ferramenta utilizada para modelagem, é feita a criação do 

ambiente. Depois é feita uma classe java que controla toda a interação que o ambiente terá. A 

seguir serão mostrados alguns exemplos que foram utilizados para teste. 

Primeiramente foi criada uma estrada com carros, que pode ser visualizada na Figura 

1, onde os carros movimentam-se utilizando as teclas direcionais do teclado. 

 

 

Figura 1- Estrada com carros criada em X3D 

 
Todo o ambiente (carros, pistas, trilhos, placas) foi modelado no Vivaty Studio. A 

classe criada foi aplicada em cada um dos carros fazendo com que estes possam ser 

movimentados. No próprio programa de modelagem são criadas variáveis que serão ligadas a 

variáveis da classe, como por exemplo, é criada uma variável que irá controlar quando o carro 



vai para direita na classe que será relacionada com uma outra variável (campo) no ambiente 

que terá a mesma função. 

No primeiro ambiente foi mostrado apenas um teste das ferramentas e tecnologias 

utilizadas. No próximo exemplo, apresentado na Figura 2, tem maior relação com o 

laboratório virtual que foi criado. É um mini ambiente que contém um robô virtual.  

 

 

Figura 2 - Ambiente com robô virtual 

 
Este robô é uma simulação de um robô montado com o kit Lego Mindstorms NXT 2.0 

e também fará parte do Laboratório Virtual. 

O próximo ambiente a ser mostrado contém outro robô para compor o Laboratório 

Virtual criado.  O robô montado foi o Multi-Bot Ball. O robô foi montado a partir de peças 

separadas como se fosse real. A Figura 3 mostra o robô que foi simulado (robô real): 

 



 

Figura 3 - Robô Multi-Bot Ball 

 
A seguir, na Figura 4, pode ser visualizada a montagem do robô que será mostrado no 

Laboratório Virtual. Para a montagem foi utilizado um manual de montagem do robô real.  

 

 

Figura 4- Montagem do robô que será utilizado no laboratório. 

 

O Laboratório Virtual é composto por três áreas, a área onde irá ficar os robôs, a área 

onde ficarão os objetos (inicialmente bolas) que serão manipulados pelos robôs e a área onde 

os robôs realizarão as atividades. O ambiente poderá ser acessado sempre que um usuário 

quiser realizar experiências e o laboratório real não estiver disponível. 



Após a montagem do robô foi montado o cenário no qual serão realizadas as 

experiências. O cenário é composto por modelos de robôs Lego Mindstorms NXT 2.0 e por 

objetos que serão utilizados para realizar as simulações. O modelo do robô foi montado a 

partir de peças disponíveis na galeria Google Armazém 3D. Todo ambiente será exportado no 

formato X3D.  

Depois da montagem de tudo (robô e cenário), a classe feita em Java, que já foi testada 

anteriormente nos exemplos da figura 1 e figura 2, foi adaptada para realizar as 

funcionalidades do ambiente. 

A tela inicial do sistema, mostrada na figura 5, contém a uma área para logar no 

sistema no lado esquerdo e do lado direito há uma imagem e uma breve descrição do 

ambiente. 

 

Figura 5 - Tela inicial do sistema 

 

Para acessar o cenário o usuário deverá está cadastrado. Para realização do cadastro, 

deverão ser informados login, senha, nome, sobrenome, cidade e país. Após o cadastramento 

o ambiente poderá ser acessado. 

 

 



. O cadastro poderá ser feito na tela mostrada na Figura 6: 

 

Figura 6 - Tela de Cadastro de Usuários  

 
Ao entrar no sistema pode-se acessar o laboratório e manipular o robô.  

A Figura 7 mostra o cenário e o robô que foram montados. 

 

Figura 6 - Um cenário do Laboratório Virtual 

 



A integração do X3D com Java é realizada através da SAI (Scene Access Interface). 

Com esta API é possível ler os dados dos nós da cena para manipulá-los e efetuar as 

alterações desejadas em tempo de execução. A comunicação é intermediada pelo nó Script, 

que possui a url, onde fica o caminho para o código Java, os campos que receberão eventos de 

outros nós e os campos que enviarão eventos para outros nós. Para acessar os métodos da 

SAI foi utilizado o pacote org.web3d.x3d.sai do browser Xj3D,um projeto open source do 

Web3D. 

Para fazer a movimentação do robô foi criada a classe Mover.class, que implementa as 

interfaces X3DScriptImplementation, permitindo que a classe implementada possa funcionar 

como um Script dentro do grafo de cena, e a interface  X3DFieldEventListener, que é usada 

para detectar os eventos recebidos pelos campos do nó Script. 

Foi criada ainda outra classe, SimpleSAIDemo, que faz a simulação do browser Xj3d, 

onde é visualizado o laboratório. 

O ambiente criado apenas simula os robôs Lego Mindstorms NXT 2.0. Os robôs 

podem ser apenas manipulados manualmente e não programados, como os reais, pois o foco 

do projeto não é a programação do robô com a linguagem Lejos e sim a simulação do 

ambiente. No ambiente criado é possível visualizar a similaridade entre os robôs simulados e 

os robôs reais, mostrando desta forma que um ambiente virtual simulado pode ser útil quando 

não se dispõe de recursos para a realização de experimentos. 

 

 

 

 

 



5. Conclusões 

 
A partir da pesquisa bibliográfica que foi realizada, foram encontradas várias 

vantagens para uso de um laboratório virtual. Entre as vantagens encontradas as principais, já 

citadas anteriormente, foram: menor custo em relação aos Laboratórios reais, disponibilidade 

de tempo e espaço ilimitada, não oferece riscos nem ao usuário nem aos equipamentos. Sendo 

assim, foi proposta a criação de um laboratório virtual que simula robôs montados a partir do 

kit Lego Mindstorms NXT 2.0, que fará parte do projeto LaboREAM, do qual também faz 

parte um laboratório remoto com funcionalidades semelhantes ao laboratório virtual proposto. 

O laboratório virtual proposto serve de apoio ao laboratório remoto, pois, este possui 

limitação de espaço e tempo. Dessa forma, quando o usuário quiser utilizar o laboratório 

remoto e este não estiver disponível o laboratório virtual poderá ser utilizado.  

Entre os resultados alcançados estão a montagem da estrutura do Laboratório Virtual 

que foi mostrada ao longo do relatório. O sistema Já possui cadastramento de usuários e a sala 

para manipulação do robô já está montada. Pode-se observar também, a partir das imagens 

mostradas ao longo do relatório, que a semelhança entre os robôs virtuais e reais foi 

alcançada, proporcionando desta forma um maior nível de realidade para os usuários. 
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7. Cronograma executado 

 

A Tabela 1 mostra o cronograma do projeto. 

 

 
Tabela 1 – Cronograma do Projeto 

FONTE: Proposta PIBIC, 2011. 

 

As fases destacadas em azul indicam que a atividade proposta foi realizada. As fases 

de pesquisa bibliográfica, instalação e avaliação de browsers frameworks foram concluídas. O 

projeto e a implementação do laboratório também foram realizadas. As fases em vermelho 

Descrição 
A

g
o
 

2
0
11

 

S
et

 

O
u

t 

N
o
v
 

D
ez

 

J
a
n

 

2
0
1
2
 

F
ev

 

M
a
r
 

A
b

r 

M
a
i 

J
u

n
 

J
u

l 

Pesquisa 

Bibliográfica 
X X X X 

        

Instalação e 

Avaliação de 

Browsers e 

Frameworks 

X3D 

  
X X X 

       

Análise e 

Projeto do 

Laboratório 

Virtual 

    
X X X X 

    

Implementação 

do Laboratório 

Virtual 
       

X X X 
  

Integração do 

protótipo com 

o LaboREAM 
        

X X X 
 

Avaliação 
          

X X 

Escrita de 

Relatório e de 

Artigo 
       

X X X X X 

Relatório Final 

Apresentação 

Final 
           

X 



ainda serão concluídas ou não foram concluídas devido a imprevistos. A fase de integração do 

ambiente virtual com o LaboREAM  não foi possível pois, o ambiente não foi disponibilizado 

a tempo de fazer a integração. A fase de avaliação foi feita parcialmente, foram testadas as 

funcionalidades do protótipo, mas, este não chegou a ser testado por usuários. A fase de 

escrita de artigo e de relatórios também foi cumprida, foi escrito um artigo com título “Um 

Laboratório Virtual Simulado de Robótica Utilizando Modelos do Kit Lego Mindstorms 

NXT”, que foi submetido no XIV Symposium on Virtual and Augmented Reality.  A fase que 

está em verde será cumprida nos prazos que forem indicados. 


