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Capaz de explorar possibilidades de compartilhamento 

de mídia e ampliar a interação em videoconferências, 

o Painel de Colaboração e Visualização evoluiu e foi 

dotado de novas funcionalidades que potencializam 

o seu caráter de dinamismo e oferecem ao usuário 

uma experiência de comunicação mais completa e 

integrada.

A solução consiste na união de monitores e placas de 

vídeo que suportam altas resoluções, proporcional à 

soma da resolução das telas, pelo middleware Sage2 

(Scalable Amplified Group Environment), desenvolvido 

pelo Laboratório de Visualização Eletrônica (EVL, 

na sigla em inglês) da Universidade de Illinois, em 

Chicago (EUA), e pelo Laboratório de Visualização 

Avançada e Aplicações (Lava, na sigla em inglês) da 

Universidade do Havaí (EUA), com financiamento da 

National Science Foundation (NSF). 

Uma das características marcantes da nova versão 

é a função de espelhamento. Enquanto o usuário 

visualizava apenas cópias dos arquivos exibidos por 

outros computadores no modelo anterior, o Sage2 

permite o compartilhamento de arquivos em tempo 

real, não apenas para visualização, mas também para 

atualização e edição. 

Outra mudança importante é a integração com o 

navegador web. Anteriormente, era preciso instalar 

programas nos computadores dos usuários para 

interagirem com o painel, como o Sage UI, Sage 

Pointer e qShare. Agora, no Google Chrome, basta ter 

o plugin Sage2 Screen Capture para começar a usar a 

ferramenta. No caso dos dois painéis instalados na RNP, 

na sala Urca, no Rio, e na sala Baru, em Brasília, o acesso 

se dá pela url: painel.baru.rnp.br ou painel.urca.rnp.br.

Se antes já era possível compartilhar múltiplas aplicações 

ao mesmo tempo e em alta resolução pelo painel, como 

imagens, vídeos, mapas, entre outros dados, de fontes 

remotas ou locais e sem o uso de cabos de vídeo, agora 

o Sage2 também está integrado a dispositivos móveis. 

Ou seja, o conteúdo pode ser enviado para o painel 

a partir de celulares e tablets. “É importante salientar 

que o Sage2 não substitui a videoconferência, ele a 

complementa”, afirma o gerente de Comunidades e 

Aplicações Avançadas, Leandro Ciuffo.

Além dos dois painéis da RNP, outros dez estão 

operacionais: na Universidade Federal Fluminense 

(UFF); no Laboratório de Arquitetura e Redes 

de Computadores (Larc) e no Laboratório de 

Sustentabilidade em TIC da Escola Politécnica (Lassu) 

da Universidade de São Paulo (USP); na Universidade 

Mackenzie; na Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública e no Hospital Santa Izabel, em Salvador (BA); 

no Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); no Centro 

de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); no 

Laboratório de Geoprocessamento da Universidade 
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Católica de Salvador (UCSal); e no laboratório de 

Projetos em Áudio e Vídeo da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (Prav – UFRGS). Na Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), um painel está 

sendo instalado no Laboratório de Audiovisuais em 

Redes (LAVre).

A expectativa é expandir essa rede e instalar painéis 

em outras instituições com interesse em aplicações 

avançadas em vídeo. Um dos interessados é o 

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com 

sede em Brasília, que interliga dez Distritos de 

Meteorologia distribuídos em capitais brasileiras para 

o monitoramento, análise e previsão de tempo e de 

clima. Segundo o coordenador do Inmet, José Mauro 

de Rezende, essas unidades se reúnem todos os dias, 

às 10h, para compartilhar dados e imagens coletados 

nas regiões. “Gostamos muito do painel, pois você tem 

todo o controle, é uma ferramenta flexível e simples de 

se trabalhar”, avalia.

“Gostamos muito do painel, pois você 
tem todo o controle, é uma ferramenta 
flexível e simples de se trabalhar”.

Uso avançado 
do Sage2 

No CineGrid, evento mundial que revela o que há de mais recente em aplicações 

de vídeo digital, o painel com middleware Sage2 é sempre apontado como 

o futuro da visualização de mídia. Nos Estados Unidos, a tecnologia é usada 

como ferramenta de visualização científica, por exemplo, em experimentos com 

moléculas químicas ou monitoramento de sítios arqueológicos.

Outra realização do Laboratório de Visualização Eletrônica da Universidade de 

Illinois é o Cave Automatic Virtual Enviroment (Cave), um sistema de projeção 

de realidade virtual usado não apenas para fins científicos, mas também para o 

entretenimento. Em 1977, o laboratório contribuiu para os efeitos de computação 

gráfica exibidos no filme Guerra das Estrelas, de George Lucas.

Demonstração do painel Sage2 no Cinegrid 2014, realizado em San Diego (EUA). 
O Cave é utilizado pelo Human Connectome Project, que pretende identificar e mapear todas as conexões neuronais de um 
cérebro humano adulto.
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Funcionalidades do Sage2:

Disponível nas 
plataformas 
Linux, Windows 
e Mac

Visualização de 
Google Maps 
e Notepad 
em tempo real

Espelhamento de 
telas entre painéis

Interação com 
usuários pelo
navegador web

Possibilidade de 
adicionar aplicativos 
desenvolvidos 
em Javascript

Integração
com estruturas 
de nuvem

Integração 
com celulares 
e tablets
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