
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA EM TEMPO REAL PARA 

APLICAÇÕES DE ENGENHARIA  

 

Gabriel Almeida¹ 

gfa@cin.ufpe.br 

Fábio Ferreira² 

fabio.ferreira@lccv.ufal.br 

Artur Santos¹ 

Veronica Teichrieb¹ 

Judith Kelner¹ 

als3@cin.ufpe.br 

vt@cin.ufpe.br 

jk@cin.ufpe.br 

¹Grupo de Pesquisa em Realidade Virtual e Multimídia (GRVM) 

Centro de Informática (CIn) – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Av. Professor Moraes Rego, S/N, Prédio da Positiva, 50670-901, Recife – PE – Brasil 

Eduardo Setton² 

eduardosetton@lccv.ufal.br 

²Laboratório de Computação Científica e Visualização (LCCV) 

Centro de Tecnologia (CTEC) – Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

Campus A. C. Simões, Av. Lourival de Melo Mota S/N, Tabuleiro do Martins, 57072-970, 

Maceió – AL – Brasil 

 

Abstract. A tecnologia de Realidade Virtual tem dentre os seus objetivos o desenvolvimento 

de interfaces de usuário que envolve processamento em tempo real de cenas interativas. 

Ferramentas que fazem uso da Realidade Virtual permitem desenvolver aplicativos para 

visualização de dados científicos, reduzindo a possibilidade de erros em tarefas de 

engenharia. Aliadas à execução de simulações em tempo real, essas ferramentas trazem uma 

produtividade maior, dada a possibilidade de acompanhar os resultados da simulação 

enquanto ela ocorre. A instalação de risers em plataformas de petróleo exige planejamento 

prévio através da simulação computacional dos comportamentos dos risers sob diferentes 

condições, de forma a garantir o sucesso na execução da tarefa. Neste contexto, o trabalho 

aqui apresentado demonstra a integração entre o VisGas, biblioteca de visualização de 

simulações físicas, e o Preadyn++, framework para simulação de risers. O VisGas, 

previamente direcionado para visualização de dados de poços de petróleo, neste trabalho foi 

acoplado ao Preadyn++, em simulações onde os dados devem ser confiáveis. Essa 

integração, além de oferecer um ambiente de visualização mais realista, facilita a navegação 

na cena da simulação durante a análise dos resultados, possibilitando o treinamento de 

profissionais em planejamento de risers com dados realistas a taxas interativas.  

 

Keywords: Realidade virtual, Visualização 3D, Simulação de risers  


