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Abstract 
 

Among last generation games, physics simulation 
engines are a mandatory requisite for realism, and 
soon will be used on applications other than 3D virtual 
worlds. This paper describes the ReActive project, an 
engine that simulates physics using a reactivity 
approach instead of an iterative one, and provides an 
abstraction layer for third-party physics engines, 
diminishing code size to be maintained. It is also 
possible to extend functionalities and define custom 
bodies behavior on a simulation with this library. To 
specify the ReActive engine, the authors present a 
study related to the main physics simulation and 
graphics engines, and some prototypes implemented as 
proof-of-concept, foreseeing the use of physics 
simulation on collaborative environments. 
 

Resumo 
 

Engines de simulação física vêm ganhando 
projeção com os jogos de última geração, e em breve 
poderão ser incorporados a outros tipos de aplicações, 
na busca de comportamentos mais realistas além dos 
ambientes virtuais 3D. Este artigo descreve o projeto 
ReActive, um engine de simulação física que engloba 
elementos inovadores, como o conceito de reatividade 
em lugar de iteratividade para aplicações que 
executam simulação física, além de uma camada de 
abstração para engines físicos de terceiros, 
diminuindo a quantidade de código a ser mantido. 
Também é possível estender as funcionalidades 
disponíveis e definir comportamentos específicos para 
corpos numa simulação, tudo através da biblioteca. 
Para especificar o ReActive, apresenta-se o estudo 
realizado dos principais engines de simulação física e 
motores gráficos, além de protótipos implementados 

como prova de conceito, prevendo o uso de engines 
físicos em ambientes colaborativos. 
 
 
1. Introdução 
 

Este artigo descreve o projeto ReActive, um engine 
(motor) que inclui, entre outros elementos inovadores, 
o conceito de reatividade para o desenvolvimento de 
aplicações que executam simulação física. Engines de 
simulação física vêm ganhando projeção entre vários 
gêneros de software, principalmente nos jogos de 
última geração, e em breve poderão ser incorporados a 
outros tipos de aplicações, principalmente as que 
buscam por comportamentos mais realistas não só em 
ambientes virtuais 3D, mas também em interfaces de 
interação. 

A utilização desses engines é possível pela 
constante evolução do poder de processamento das 
CPUs e das alternativas que foram criadas para 
execução de código de simulação física, utilizando 
hardware especializado [1]. É importante considerar 
também que há em curso uma mudança de paradigma 
no desenvolvimento dos processadores de uso 
doméstico. A indústria vem se preocupando em criar 
mais poder de processamento paralelo, tendo em vista 
os limites físicos para o crescimento da velocidade dos 
processadores [2]. Desta forma, é possível prever que 
elementos como simulação física e inteligência 
artificial, que tinham seu desenvolvimento restrito por 
não dispor de tempo de processamento suficiente para 
execução em aplicações de tempo real, devem avançar 
bastante. 

Com a possibilidade de executar cálculos físicos em 
tempo real, e com maior fidelidade do que era 
anteriormente possível, a quantidade de engines físicos 
cresceu através de bibliotecas de código aberto ou 
fechado, comerciais ou gratuitas. E, assim como a 


