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Resumo: O projeto visa o desenvolvimento de um sistema de controle capaz de atuar remotamente 
em um dispositivo de hardware através da WEB. Isto envolve a implementação de sistema WEB para 
capturar os comandos remotos, atuando diretamente no equipamento de hardware que será 
desenvolvido e utilizado para os testes experimentais do projeto, bem como a definição ou utilização 
de uma arquitetura de controle pré-definida. Tendo como meta principal a criação de um sistema 
WEB integrando a arquitetura local de controle do hardware com o acesso remoto do mesmo através 
de um Browser. 
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INTRODUÇÃO 
 
A capacidade de controlar dispositivos à 
distância, também chamados de controle de 
equipamentos remotos ou tele-operação 
remota, sempre despertou o interesse da 
ciência, da sociedade e da tecnologia (Moreira 
1998). As possibilidades de utilização são 
incontáveis, porém, de acordo com (Vale et al. 
2002) a principal incidência de experimentos 
de tele-operação remota é no controle de 
robôs móveis em ambientes adversos ao 
homem, tal como águas profundas, ambientes 
contaminados ou extraterrestres. 
O trabalho se enquadra no estado da arte das 
pesquisas relacionadas com o controle de 
equipamentos remotos e utiliza um protótipo 
em Hardware que é utilizado para os testes 
experimentais do projeto e em (Toczek et al. 
2008b). 
Através das técnicas de co-design, usando 
metodologias e ferramentas tais como as 
sugeridas por (Toczek 2006), a formação dos 
novos profissionais de desenvolvimento de 
software, se mantêm independente da 
evolução da tecnologia, de maneira que esses 
profissionais possam atuar nos universos de 
softwares e hardwares com o conhecimento 
amplo. 
As pesquisas alavancadas pelo projeto 
envolvem a exploração de vários aspectos 
importantes para o profissional de informática, 
auxiliando os profissionais na visualização da 
arquitetura computacional, além de motivar o 
aprendizado de novas formas de integrar o 

conhecimento adquirido nos cursos de 
informática. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O projeto encontra-se com um protótipo de 
hardware funcionando remotamente através 
da WEB, e em constante fase de testes e de 
implementação, através das linguagens Java, 
HTML e C. Estão sendo feitos teste da 
comunicação entre o cliente e servidor usando 
Java Applet e conexão por Socket, para 
controle de um carinho eletrônico. 

 
Figura 1 – Aplicação no Browser Cliente feita 
em Applet. 
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Inicialmente foi necessário um levantamento 
bibliográfico para o estudo das possibilidades 
de controle remoto. Considerando a vasta 
possibilidade de desenvolvimento na área de 
controle remoto, esta etapa foi imprescindível 
para que a equipe pudesse delimitar o escopo.  
Para que o projeto pudesse seguir seu 
desenvolvimento foi de suma importância o 
desenvolvimento do protótipo para testes das 
funcionalidades. 
Para conclusão do trabalho foi desenvolvida 
uma interface de controle remoto do protótipo, 
utilizando a arquitetura proposta no projeto. 
 
CONCLUSÃO 
 
O projeto amplia as possibilidades de controle 
de equipamentos remotos. Espera-se que a 
partir deste primeiro protótipo, de aplicação 
web, se possa inovar gerando novos avanços 
tecnológicos que serão usados futuramente 
em outras pesquisas relacionadas. 
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