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Resumo – Simulação de corpos deformáveis é um campo de 

pesquisa inerentemente interdisciplinar, envolvendo 

Dinâmica Newtoniana, Computação Numérica, Geometria 

Diferencial, dentre outros. Quando utilizada no campo dos 

Jogos Eletrônicos ou da Realidade Virtual e Aumentada, por 

exemplo, certos conceitos matemáticos mais complexos 

tornam-se computacionalmente caros, prejudicando a 

interatividade. Por isso, estas áreas e suas correlatas 

necessitam de técnicas mais simples que tornem o 

comportamento dos objetos da cena tanto fisicamente quanto 

visualmente consistente. Este artigo apresenta uma técnica 

que pretende alcançar esses objetivos através da 

manipulação direta das posições dos vértices dos objetos, 

proporcionando um melhor controle e estabilidade da 

simulação. O estado atual da implementação, utilizando a 

engine gráfica OGRE para renderização, também é descrito. 
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Abstract – Deformable bodies simulation is an inherently 

interdisciplinary research field, involving Newtonian 

Dynamics, Numeric Computation, Differential Geometry, 

among others. When brought to the field of Games or Virtual 

and Augmented Reality, for example, some complex 

mathematical concepts become too expensive in order to 

maintain an acceptable interactivity level. Therefore, these 

areas and its correlated ones need simpler techniques in 

such a way the behavior of the objects in a scene becomes 

physically and visually reasonable. This article deals with a 

technique that intends to reach those objectives by direct 

manipulation of the positions of the objects’ vertices, 

providing a better control and stability of the simulation. The 

actual state of its implementation, using the graphics engine 

OGRE for rendering is described as well. 
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1. INTRODUÇÃO 

A construção de aplicações interativas requer a 
modelagem, em diversos níveis, dos objetos que compõem a 
cena. Dentre estes níveis, há a modelagem física, que integra 
o objeto com suas características físicas, como peso, inércia, 
dureza, etc [1]. Basicamente, podem-se simular fisicamente 
dois tipos de objetos: rígidos ou deformáveis (Figura 1). 
Estes, ao colidirem com algum outro corpo qualquer durante 

a simulação, sofrerão algum tipo de deformação, de acordo 
com as características do impacto, dos corpos sofrendo 
colisão e da configuração do ambiente que os cerca. 

 
Fig. 1.  Tecido exemplificando um objeto deformável. 

Conhecida por sua inerente interdisciplinaridade, a 
simulação de corpos deformáveis tem sido bastante utilizada 
em áreas como Engenharia Mecânica e Ciência dos Materiais, 
sempre procurando simular o comportamento de 
determinados objetos quando submetidos a certas condições, 
com o maior nível de precisão possível. 

Na Computação Gráfica, esse tipo de simulação vem 
apresentando resultados há cerca de duas décadas, em 
discussões sobre animação 3D, juntamente ao trabalho 
pioneiro de Terzopoulous et al [2][3]. Neste, são estudados 
modelos elasticamente deformáveis, utilizados em animação. 

Desde então, novas técnicas vêm sendo desenvolvidas 
para um comportamento mais realista, presentes em filmes, 
aplicações científicas e em softwares interativos, nos quais se 
enquadram aplicações de Realidade Virtual e Aumentada 
(RV e RA) [4], assim como Jogos Eletrônicos [5]. 

As técnicas de simulação física mais utilizadas são as 
baseadas em força, em impulso e em posição. As baseadas 
em força precisam de uma integração de segunda ordem no 
tempo para atualizar as posições das partículas [6], as 
baseadas em impulso, alcançam as posições a partir da 
manipulação direta das velocidades [7] e as baseadas em 
posição manipulam diretamente as posições dos vértices, 
evitando alguns cálculos de integração e adicionando um 
maior controle aos elementos manipulados [5][8]. 

Devido a sua simplicidade e controle sobre a simulação, 
os algoritmos baseados em posição tornam-se novas 
alternativas ao desenvolvimento de aplicações interativas 
mais realistas, tanto visualmente quanto fisicamente. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é demonstrar 
uma técnica baseada em posição bastante efetiva, nomeada 
Position Based Dynamics (PBD), detalhando o algoritmo e 
retratando o estado atual do seu desenvolvimento. 


