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Resumo 

 

Atualmente, a capacidade dos processadores de 

propósito geral aliados com o poder das GPUs, que 

podem também ser usadas para processamento geral 

(GPGPU), tem permitido aos desenvolvedores 

implementarem diversos tipos de engines. Esses podem 

ser usados para a construção de ambientes virtuais 

realísticos, desde gráficos, passando por som, até de 

simulação física. Não é incomum que mais de um destes 

tipos de engine sejam combinados para o 

desenvolvimento de diversas aplicações, como, por 

exemplo, jogos, que fazem uso de engines gráficos, de 

som, de rede e, mais recentemente, de simulação física. 

Neste contexto é proposta a criação de um engine 

modular com o objetivo de unificar diversos aspectos 

relacionados à criação de ambientes virtuais realísticos, 

reunindo gráfico, simulação física, som, comunicação e 

dispositivos de entrada, facilitando assim a 

implementação de ambientes virtuais que usem tanto 

apenas alguns aspectos (simulação física e gráficos, por 

exemplo), quanto todas as funcionalidades possíveis. 

 

Abstract 
 

Currently, the capacity of general purpose processors 

combined with the power of GPUs, which can also be 

used for general processing (GPGPU), has allowed 

developers to implement various kinds of engines. These 

can be used for constructing realistic virtual 

environments, from graphics, through sound, even 

physical simulation. It is not rare combining more than 

one of these types of engine to develop applications, such 

as games, which make use of graphics, sound, networking 

and, most recently, physical simulation. In this context it 

is proposed the creation of a modular engine in order to 

unify various aspects related to the building of realistic 

virtual environments, bringing together graphics, physics 

simulation, sound, communication and input devices, 

facilitating the implementation of virtual environments 

that either only use some aspects (physical simulation 

and graphics, for example), or all features as possible. 

 

1. Introdução 

 

Antes limitada pelo poder de processamento e 

armazenamento, recentemente a Realidade Virtual (RV) 

tem experimentado grandes avanços. Nos últimos anos, 

tanto o processador de propósito geral como o gráfico 

(Graphics Processing Unit - GPU) evoluíram 

consideravelmente, permitindo a usuários domésticos 

executar aplicações sofisticadas de RV em seus 

computadores. Este cenário se tornou ainda mais 

favorável após a disponibilização das GPGPUs (General-

Purpose computing on GPUs) [1], permitindo que 

aplicações de propósito geral desenvolvidas com este 

paradigma utilizem o processamento paralelo oferecido 

pelas GPUs modernas. 

A área de processamento de som tem se beneficiado 

também com as inovações tecnológicas citadas 

anteriormente, permitindo assim que um número maior de 

aplicações de RV utilize sons para aumentar a sensação 

de imersão nos ambientes virtuais. Arquivos de som 

podem ser gerados possuindo maior qualidade e efeitos 

que outrora, além de serem facilmente compactados e 

reproduzidos posteriormente. 

Graças a estes avanços também foi possível a criação 

de engines capazes de simular comportamentos físicos 

baseados na física Newtoniana em tempo de execução. 

Estas ferramentas oferecem simulações realísticas que 

podem ser adicionadas a ambientes virtuais para aumentar 

o nível de realismo destes ambientes. 

Os desenvolvedores de aplicações de RV também 

devem se preocupar com o modo como o sistema irá 

captar informações presentes no mundo real. Estas 

informações podem ser fornecidas por comandos dos 

usuários a partir de dispositivos específicos, como 

teclados, joysticks e luvas ou fornecidas por dispositivos 

sensoriais, como câmeras e sensores térmicos. 


