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RESUMO 

As forçantes meteoceanográficas modelam a paisagem do litoral do Rio Grande do 

Norte de curto a longo prazo.Em especial a parte setentrional deste litoral, que se apresenta 

como uma área de intensas atividades antrópicas e econômicas,e onde estão instaladasas 

indústrias petrolífera, de geração eólica, carcinicultura, salineira e turismo.  

O presente trabalho apresenta um processo para o desenvolvimento de protótipo de 

simulação para visualização em 3D e4D de prognósticos de erosão deste litoral.Para o 

referido desenvolvimento foram utilizadas metodologias estatísticas (Análise Linear e 

Harmônica), e tecnologias como ambiente de desenvolvimento de jogos Unity3D, além de uso 

de outros elementos e dados altimétricos e batimétricos. 

No desenvolvimento deste protótipo de simulação, foi feita a devida caracterização da 

área a partir de uma série histórica de dados. Foram utilizados dados meteoceanográficos, 

levantamento geodésicos de precisão, avaliação da linha de costa utilizando-sedos algoritmos 

do Digital Shoreline Analysis System (DSAS) da USGS juntamente com o uso das imagens de 

satélite históricas da área. 

O desenvolvimento deste produto pretende auxiliar juntamente a outras ações 

integradas, uma melhor gestão e adaptação das atividades humanas inseridas neste mosaico 

ambiental altamente sensível e mutável, da região costeira setentrional do Rio grande do 

Norte, permitindo a sustentabilidade dos atores sociais nela inseridos em seus múltiplos usos. 

O processo de construção de protótipos de simulação objetiva à mitigação de situações 

de eventos extremos. Visto que, com o cenário de mudanças climáticas em curso, faz-se 

necessário, cada vez mais o uso de ferramentas que permitam a visualização e detecção de 

cenários de inundação e erosão costeira. 

Com algumas modificações e reprogramação dos algoritmos de erosão e inundação, 

este processo metodológico pode ser utilizado em ambientes continentais. Desta forma esta 

solução de simulação poderá ser utilizada nos mais diversos ambientes que envolvam a 

temática de erosão e inundação, seja em ambientes costeiros ou continentais.  

Palavras-Chaves: petrolífera, protótipo, simulação, prognóstico, Unity3D 
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ABSTRACT 

  

 The weather and oceanographic driving forces shape the landscape of the Rio Grande 

do Norte coast from short to long term. In particular the northern side of this coast, an area of 

intense human and economic activities, installed oil industries, wind power generation, 

shrimp industries, salt industries and tourism. 

 The present work, in general, demonstrates which elements were used to develop a 

simulation prototype for 3D and 4D viewing of predictions of erosion of this coast. For this 

development we used statistical methodologies (Linear and Harmonic Analysis), and 

technologies such as the development environment of Unity 3D games, besides the use of 

other elements and altimetric and bathymetric data. 

 In the development of this simulation prototype, the proper characterization of the area 

was made from a historical series of data. We used meteo-oceanographic data, precision 

geodetic surveys, coastline assessment using USGS DSAS algorithms along with the use of 

the area's historic satellite images. 

 The development of this product aims to help other integrated actions, better 

management and adaptation of the human activities inserted in this highly sensitive and 

changeable environmental mosaic of the northern coastal region of Rio Grande do Norte, 

allowing the sustainability of the social actors inserted in their multiples Uses. 

 This processof the construction of simulation prototypes also aims to mitigate 

situations of extreme events. Since with the current scenario of climate change, it is 

increasingly necessary to use tools that allow the visualization and detection of flood and 

coastal erosion scenarios. 

 With some modifications and reprogramming of erosion and flood algorithms, this 

methodological process can be used in continental environments. In this way, this simulation 

solution can be used in the most diverse environments that involve the theme of erosion and 

flooding, whether in coastal or continental environments. 

 

 

Keywords: oil industries, simulation, prototype, prediction, Unity 3D. 
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“A menos que modifiquemos 

a nossa maneira de pensar, 

não seremos capazes de 

resolver os problemas 

causados pela forma como 

nos acostumamos a ver o 

mundo”. (Albert Einstein)             
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1.1. Introdução 
 
As forçantes meteoceanográficas modelam a paisagem do litoral do Estado do Rio 

Grande do Norte(RN) no longo prazo (escala de décadas), no médio prazo (interanual a anual) 

e no curto prazo (mensal, semanal e diário), em especial no litoral setentrional, que se 

apresenta como uma área de intensas atividades antrópicas e econômicas. No litoral 

setentrional encontram-se instaladas as indústrias petrolíferas, de geração de energia eólica, 

carcinicultura, salineira e turismo. As modificações temporais da paisagem em curtos 

intervalos de tempo mostram trechos de linha de costa com balanço sedimentar negativo ou 

áreas de erosão e, mais localmente,positivo ou áreas de deposição(SANTOS; AMARO; 

SOUTO, 2011; AMARO; LIMA; SANTOS, 2013; SANTOS; AMARO, 2013; SANTOS et 

al., 2015).  

Vários setores do litoral setentrional do RN mostram um complexo equilíbrio 

ambiental, onde se observa a deposição e a erosão de sedimentos que podem alterar 

significativamente, em curtos períodos de tempo, feições presentes na zona costeira tais como 

praias, sistema de ilhas barreiras, canais de marés, dentre outras feições geoambientais. Tais 

processos refletem a perturbação de nichos ecológicos essenciais para a biota local, somando-

se os efeitos sobre as comunidades humanas e setores econômicos estabelecidos na região. 

A identificação e quantificação dos agentes e elementos modeladores de influência 

direta sobre as alterações na morfologia costeira (regime de ventos e de precipitação, marés, 

clima de ondas predominante, correntes marinhas, aspectos geológicos antigos e recentes, 

entre outros). Também são de fundamental importância no entendimento da energia 

relacionada aos processos de intemperismo, descarga fluvial e transporte/transferência 

sedimentar entre os diversos compartimentos que compõem o sistema costeiro na região de 

estudo, mediante uma análise integrativa do uso e ocupação do solo perante os agentes 

modeladores costeiros.  

As oscilações nos índices pluviométricos existentes na área atrelam aspectos 

relacionados às condições climáticas e fenômenos de ampla abrangência, por exemplo, os 

deslocamentos da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), os eventos de El Niño e La 

Niña, entre outros referentes à influência dessas alterações climáticas globais no Pacífico e no 

Atlântico Sul.Estas oscilações e os fenômenos de ampla abrangência mostram a conexão do 

risco ambiental, aos cenários projetados de mudanças climáticas, influenciando sobremaneira 

as modificações no balanço sedimentar das praias arenosas e sistema de ilhas barreiras no 
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litoral setentrional do RN (AMARO, SANTOS e SOUTO, 2012; SANTOS, AMARO e 

SOUTO, 2011; SANTOS et al., 2012;SANTOS et al., 2015).  

A utilização de ferramentas computacionais que admitam a modelagem dos efeitos das 

forçantes meteoceanográficas nas feições geomorfológicas e suas consequências na evolução 

dos sistemas costeiros sobre os quais atuam como proposto neste trabalho e permitem a 

visualização de cenários futuros de erosão costeiro-estuarina e inundação. A elaboração de 

algumas ferramentas é essencial para subsidiar ações de gestão atual e na adaptação futura, 

necessários para melhor conformar as atividades humanas inseridas neste mosaico ambiental 

altamente sensível e mutável que é a região costeiro-estuarina do RN.  

No ano de 2014, durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-20; 

ONU, 2014), foi feita uma projeção de que haja grandes perdas socioeconômicas em situações 

de inundação e erosão costeiro-estuarina em cenários futuros, fato que já ocorre em algumas 

situações de eventos extremos. Nesta conferência ocorreu a previsão de que os países em 

desenvolvimento necessitarão de até US$500 bilhões ao ano em 2050, para enfrentar os 

efeitos das mudanças climáticas, e que entre os anos de 2012 e 2013, o volume de 

financiamento público global comprometido na adaptação variou de US$ 23 bilhões a US$ 26 

bilhões. Deste montante, 90% foram para países em desenvolvimento. Neste mesmo evento 

discutiu-se sobre as ações necessárias à adaptação climática. 

O litoral setentrional do RN apresenta fragilidades naturais e ambientais, com grande 

relevância socioeconômica, tendo em vista as múltiplas atividades de exploração de recursos 

naturais nesta região, dentre elas as indústrias do petróleo, do sal, os campos de produção de 

energia eólica e carcinicultura. Na mesma região estão abrigadas comunidades cultural e 

economicamente dependentes da pesca artesanal e das atividades procedentes dos benefícios 

oferecidos pelos bosques de manguezais. 

A interação dos diversos atores abióticos, bióticos e socioeconômicos na área de 

estudo exige a participação e interação de diferentes ramos das ciências, tais como 

Oceanografia, Meteorologia, Geologia, Computação, Engenharia Civil, Estatística, entre 

outras. 

Assim, no desenvolvimento deste protótipo de simulação foi feita a devida 

caracterização da área a partir de uma série histórica de dados meteoceanográficos e de 

erosão/acresção sedimentar que tem como objetivo auxiliar juntamente a outras ações 

integradas, uma melhor gestão e adaptação das atividades humanas, permitindo a 

sustentabilidade dos atores sociais deste mosaico ambiental e em seus múltiplos usos. 
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O protótipo de simulação é capaz de apresentar o ambiente de forma realista, 

possibilitando a adição de recursos como ondas, marés, ventos e até mesmo a iluminação que 

se utilizam os mais diversos componentes programáveis do motor de jogos. Além disso, o 

desempenho das atividades se torna mais veloz e eficiente tendo em vista o uso otimizado do 

poder de processamento da Unidade de Processamento Gráfico (GPU, Kirk & Huw, 2010). 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas tecnologias como ambiente de 

desenvolvimento de jogos Unity 3D, e linguagem de programação orientada a objetos C# (C 

Sharp).  

A escolha desta plataforma foi em decorrência do extenso uso da referida ferramenta 

no desenvolvimento de jogos profissionais, além da mesma ser uma das poucas que permite a 

alteração da maquete no momento da sua execução, além do que,de forma geral os jogos são 

por natureza softwares simuladores.Ainda, a escolha do Unity 3D foi determinada pela sua 

capacidade de reestruturação dinâmica da maquete (Helsing & Elster, 2015), além deser uma 

ferramenta constantemente atualizada. Estas características foram determinantes na escolha 

para o desenvolvimento do protótipo de simulação ora apresentado. 

Neste contexto, o presente trabalho utiliza tecnologia de jogos com ênfase na temática 

de Jogos Sérios e metodologias como análise linear e análise harmônica para desenvolver 

cenários, onde se possam observar as evoluções da linha de costa em determinado período de 

tempo, e consequente mudança tridimensional da maquete da zona costeira estudada na ilha 

barreira de Ponta do Tubarão. 

 

1.2. Objetivo Geral 
 
Apresentar um processo de construção de maquetes digitais e protótipos de simulação 

do mundo real mediante a utilização dos dados obtidos nos estudos realizados na ilha barreira 

de Ponta do Tubarão e na construção de um modelo tridimensional da referida área. Apartir 

da análise de séries históricas de dados da linha de costa e de dados meteoceanográficos do 

litoral setentrional do RN integrar as forçantes meteoceanográficas mediante o uso das 

interações permitidas na computação presente no motor de jogos. 
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1.3. Objetivos Específicos 
 

A análise de dados de tendência das linhas de costa, mediante o uso das análises 

lineares e harmônicas, para a elaboração e o desenvolvimento de algoritmos de prognóstico, 

bem como dos algoritmos de mudança do terreno na maquete virtual. 

Delimitar as áreas com maior atuação das forçantes meteoceanográficas e, 

consequentemente, identificar os setores com maior variabilidade erosional e/ou deposicional. 

Utilizar das ferramentas dos motores de Jogos (Engines) para implementar de forma 

mais ágil e flexível a construção de protótipos de simulação, utilizando tecnologias de jogos 

com a ferramenta Unity 3D e a linguagem de programação C Sharp (C#).  

Abstrair volume significativo de código de programação, quando comparado com a 

programação com CUDA ou com OPENCL, simplificando esta programação com a 

linguagem C#.  

Implementar a maquete digital do protótipo de simulação compreendendo a tecelagem 

das superfícies de praia tanto da parte emersa (setor continental), quanto da parte submersa 

(fundo marinho raso) de forma mais simplificada com o uso de Assets. 

Simplificar a correlação entre os dados de coordenadas geográficas da área de estudo, 

com a implementação das coordenadas espaciais da maquete eletrônica, com o uso da técnica 

de Heightmap, e do mapeamento das coordenadas geográficas e de levantamento geodésico 

na maquete em um eixo virtual XYZ. 

Permitir o desenvolvimento de novas aplicações apartir de novos dados de entrada, 

que possam auxiliar outras áreas do conhecimento como Oceanografia, Geologia, Gestão 

Pública, dentre outras, auxiliando desta forma a visualização e a avaliação de cenários futuros, 

objetivando minimizar os riscos econômicos, sociais e ambientais das populações envolvidas 

nestes ambientes. 

 

1.4. Justificativa 
 
Este trabalho se justifica em decorrência da visualização da referida temática de 

erosão costeira, elevação do nível do mar e de mudanças climáticas carece de ferramentas que 

permitem uma melhor visualização, e que estas sejam acessíveis a pesquisadores, gestores e 

tomadores de decisão das diferentes áreas de interação da zona costeira: Geologia, Geografia, 

Engenharia, Oceanografia, Gestão Pública, dentre outras. 
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As projeções apresentadas no ano de 2014 durante a Conferência da Organização das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (ONU, 2014) descrevem cenários futuros de 

erosão e inundação causados pela ação de eventos extremos, e que estes promoverão grandes 

perdas sócio econômicas.No referido evento foi apresentado,que os países em 

desenvolvimento deverão necessitar de até 500 bilhões de dólares ao ano em 2050 para 

enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e que entre os anos de 2012 e 2013 o volume de 

financiamento público global comprometido na adaptação variou de US$ 23 bilhões a US$ 26 

bilhões. Deste montante, 90% foram para países em desenvolvimento. Neste mesmo evento 

discutiu sobre as ações necessárias à adaptação climática 

As ocorrências de eventos extremos já vêm resultando em perdas socioeconômicas no 

litoral setentrional do RN. Trabalhos científicos oriundos das atividades de pesquisa da REDE 

05-PETROMAR (CTPETRO-FINEP/PETROBRAS/CNPq), cujos resultados fomentaram os 

dados de suporte ao presente trabalho, vêm demonstrando que há mais de uma década os 

processos de inundação, erosão e/ou progradação da linha de costa nesse litoral são 

responsáveis por dispêndios financeiros do setor petrolífero. Estes dispêndios têm causado 

danos com a exposição de dutos enterrados e/ou submersos, prejuízos estruturais ou 

operacionais em portos, terminais e estradas de acesso à infraestrutura instalada na faixa de 

praia; danos às linhas de dutos (óleo, gás e água) e às redes elétricas e de comunicação, entre 

outros.  

Cada vez são mais comuns os danos às infraestruturas urbanas nas cidades litorâneas 

do RN que já enfrentam sérios problemas tais como a salinização de poços de água potável, 

devido ao avanço da intrusão salina, ameaças à redução e/ou desaparecimento de manguezais, 

branqueamento e contaminação de recifes de corais, dentre outros efeitos sobre os 

ecossistemas, todas estas causadas pela erosão costeira e pelo avanço do nível do mar. Diante 

dessas consequências, faz-se necessário um cuidadoso monitoramento dos indicadores 

ambientais, incluindo as condições meteoceanográficas, para melhoria da modelagem da 

paisagem, com a geração sistemática de conhecimento apropriado à preservação ambiental e à 

própria sustentabilidade das atividades humanas. 

Justifica-se ainda pelo subsídio a visualização de cenários futuros com a precisão 

adequada,o que permite um planejamento eficiente, e seguro de uso e ocupação do solo atual 

e futuro frente aos cenários de elevação do nível do mar, e decorrente inundação e erosão 

costeiros, além de subsidiar gestão de conflitos entre os diferentes usos do solo entre os 

múltiplos atores sociais nesta região costeira e estuarina. Os resultados poderão auxiliar, 
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ainda, no apoio à Gestão Integrada da Zona Costeira servindo como fonte de informação para 

tomadores de decisão dos setores privado e público pela visualização dos prognósticos de 

erosão, e elevação do nível do mar mediante a visualização da alteração da forma da maquete. 

Do mesmo modo, pelo interesse de toda sociedade nas mudanças climáticas, torna-se 

viável e extremamente relevante o desenvolvimento do protótipo de simulação com ênfase na 

temática elencada no presente trabalho. Além disso, o processo de desenvolvimento, produto 

gerado a partir deste trabalho, pode e deverá ser adaptado na construção de novas aplicações 

que envolvam a temática de erosão e visualização de cenários futuros mediante o uso de 

novos heightmaps, Modelos Digitais de Elevação (MDEs) e estudos de variabilidade da 

evolução das linhas de costa. 

 

1.5. Organização do Trabalho 
 
Este trabalho foi dividido em seis capítulos: 

O primeiro trata de uma introdução e explicação sobre o conteúdo deste documento.  

O segundo capítulo apresenta os aspectos teóricos, que abrangem desde a 

caracterização da área, caracterização dos Jogos Sérios, até a escolha das ferramentas de 

desenvolvimento de jogos. 

O terceiro capítulo apresenta a Metodologia, e os dados que subsidiaram a construção 

do protótipo de simulador. 

O quarto capítulo apresenta o protótipo de simulação, como um dos resultados do 

presente trabalho, o processo de construção desta prototipação, além dos artigos escritos. 

O quinto capítulo com as Considerações Finais, onde são apresentadas as Conclusões 

e Recomendações. 

O sexto capítulo apresenta as Referências Bibliográficas utilizadas. 
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2. Capítulo II - Aspectos Teóricos 
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2.1. Localização e Caracterização da Área de Estudo 
 

A área de estudo está localizada no município costeiro de Macau, no RN (Figura 2.1), 

sendo que sua principal via de acesso a partir da capital Natal é a rodovia federal BR-406 em 

Macau, sendo também necessária a utilização das rodovias estaduais RN-401, RN-212 e RN-

403. O referido município está localizado em uma região da zona costeira brasileira plana e de 

baixa elevação, experimentando há vários anos os efeitos das indústrias petrolífera, 

carcinicultura, e salineira na sua realidade social, econômica e ambiental. 

Figura 2.1 - Área de testes com as principais vias de acesso, a partir de Natal seguindo a BR-
406 é necessário utilizar as RN-212, RN-401 e RN-403. Projeção UTM: Datum WGS84 Zona 
24 Sul. Cena Landsat8 

 

2.1.1. Contexto Ambiental 

 

O litoral setentrional do Rio Grande do Norte está sob a ação de intensa dinâmica 

sedimentar que promove grandes mudanças nas feições morfológicas presentes (formação de 

ilhas barreiras, recuo e avanço da linha de costa, abertura e fechamento de canais de maré) 

que é influenciada pela ação direta dos agentes dinâmicos costeiros (clima, vento, marés, 

ondas e correntes marinhas), e pela intensa intervenção antropogênica, provocada pelas 

atividades econômicas instaladas na área (Souto et al., 2004; Amaro & Araújo, 2008; 

Nascimento, 2009; Matos & Amaro, 2011). 
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O clima da região, segundo Alvarez, et al. (2013) é caracterizado como semi-árido do 

tipo BSW’h, de acordo com a classificação climática de Köppen, com altas temperaturas e 

poucas chuvas dividido em duas estações bem definidas: seca entre os meses de junho a 

janeiro, e chuva de fevereiro a maio, com precipitação pluviométrica média de 537,5mm. A 

temperatura média anual de 27,2ºC com umidade média relativa anual de 68% (IDEMA, 

2008). Quanto ao regime de ventos, que atua diretamente na formação de ondas e marés, e 

como agente transportador do sedimento emerso quando seco (Amaro &Araújo, 2008; Franco 

et al., 2012). Têm-se a partir dos dados medidos pela estação meteorológica Macau A317, 

sendo a velocidade média dos ventos de 4,9m/s de predominância NE, E e SE. 

 

2.1.2. Processos Hidrodinâmicos Atuantes 

 

Os processos hidrodinâmicos são responsáveis pela origem, desenvolvimento e 

modificações das feições morfológicas costeiras, e são controlados pela ação de processos 

físicos como ondas, marés e correntes, sendo o clima de ondas a principal variável indutora 

dos processos costeiros de curto e médio prazo. Como agente transmissor de energia, a 

interação das ondas com as características geológicas e geomorfológicas da zona litorânea, 

são responsáveis pelos diferentes padrões de transporte de sedimentos nos sentidos transversal 

e longitudinal à linha de costa (Tesser & Goya, 2005; Muehe, 2006; Gois et al., 2010). São 

encontradas na região, ondas de energia moderada de direção NE e E, com alturas de 0,5 m a 

1,18 m e período entre 4 e 8 segundos (Matos & Amaro, 2011). O regime de marés é o de 

mesomaré semidiurna com máxima de 2,9 m durante a maré de sizígia (preamar), e mínima 

de 0,43 m durante a maré de quadratura (Vital et al., 2008; Matos et al., 2013). Quanto as 

correntes marinhas a região encontra-se sob a influência da Corrente Equatorial Sul que atua 

em toda a costa norte do Brasil. 

 

2.1.3. Feições Geomorfológicas Presentes 

 

As feições geomorfológicas que compõem a porção setentrional do nordeste brasileiro 

foram desenvolvidas em sua maioria durante o Cenozoico, como resultado da evolução cíclica 

marcada pelo soerguimento regional resultante da separação do super continente Gondwana, 
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das reativações tectônicas e da morfodinâmica atual (Mabesoone, 1978; Maia, 2010). As 

principais feições identificadas na região foram as dunas fixas e móveis, as planícies de maré, 

as ilhas barreiras, as barras arenosas e as praias. 

As dunas são caracterizadas por depósitos de areia média a muito fina inconsolidadas e 

bem selecionadas, de cor variável entre cinza claro a branco (Souto et al., 2004), são formadas 

a partir da acumulação dos sedimentos arenosos transportados pela ação dos ventos nas zonas 

litorâneas (Suguio, 1998), com sentido preferencial de transporte para SW. Apresentam 

estruturas do tipo barcana, possuindo convexidade voltada para o NE, e podem se apresentar 

desprovidas de cobertura vegetal (dunas móveis) ou por vegetação (dunas fixas) sendo 

aquelas mais susceptíveis a erosão (Souto et al., 2004). 

As planícies de maré compreendem áreas de baixa energia decorrente da influência de 

feições como splits arenosos (Barra do Corta Cachorro e Ilha/Barra do Fernandez) e/ou ilhas 

barreiras como a Ponta do Tubarão. Os principais mecanismos responsáveis pela deposição e 

distribuição de fácies/subfácies na planície de maré são a progradação e a deposição de 

sedimentos lateral em associação com barras em pontal (point bars) em canais de maré e seus 

tributários (tidal creeks) (Silva, 1991). Essas áreas são frequentemente cobertas por mangues 

e recortadas por canais de maré acentuadamente curvilíneos (Souto et al., 2004). 
As ilhas barreiras são cordões/esporões formadas pela ação da deriva litorânea, que se 

rompem do continente ou se estendem paralelas à costa, protegendo lagunas e/ou estuários da 

ação de ondas e correntes marinhas (Suguio, 2003). São constituídas por areias finas a 

grosseiras, bem selecionadas, quartzosas, limpas, com estratificações planares e fragmentos 

de conchas (Silva, 1991; Caldas, 2006). Em termos composionais, quando em pequena 

expressão, são denominadas de barras arenosas. 

As praias correspondem as feições situadas entre o limite superior de preamar e a linha 

de baixa mar, essas zonas permanecem expostas durante a maré baixa e ficam submersas 

durante a maré alta. Trabalhos recentes mostram que a região apresenta predominantemente 

episódios de erosão ao longo das últimas décadas (Santos et al., 2012a, 2012b; Santos & 

Amaro, 2013; Santos, 2014). 
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2.1.4. Pluviometria e Temperatura 
 

O município costeiro de Macau localiza-se no litoral setentrional do RN apresentando 

clima semi-árido seco e quente, segundo a classificação de Köppen-Geiger (YOO; ROHLI, 

2016), e baixa precipitação anual (<750mm/ano), como pode ser visto na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Médias pluviométricas nas regiões do Estado do Rio Grande do Norte, dados de 
93 postos pluviométricos e 5 estações meteorológicas interpolados através da Krigagem. A 
cidade de Macau se encontra entre as curvas de 482,9mm e 582,9mm. FONTE: EMPARN. 
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O referido município possui umidade média de 66,7%, temperaturas máximas de 

34,7°C e mínimas de 20,7°C (INMET, 2015). Conformesão apresentadas nas Figuras 2.3 e 

2.4. 

 

Figura 2.3 - Temperaturas comparativas entre as Máximas e Normais no município de Macau 
entre a amplitude térmica mensal observada nos anos de 2010, 2011 e 2012, e a normal 
climatológica (1961-1990), os meses de agosto e setembro geralmente apresentam maior 
amplitude térmica enquanto que o mês de janeiro apresenta a menor amplitude térmica. 
FONTE: INMET. 

 

 

Figura 2.4 - Temperaturas comparativas entre as Mínimas e Normais no município de Macau 
entre a amplitude térmica mensal observada nos anos de 2010, 2011 e 2012, e a normal 
climatológica (1961-1990), os meses de agosto e setembro geralmente apresentam maior 
amplitude térmica enquanto que o mês de janeiro apresenta a menor amplitude térmica. 
FONTE: INMET. 
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2.1.5. Solos 
 

Segundo a classificação da EMBRAPA (2013), os solos da região são principalmente 

Neossolos, Gleissolos e Latossolos e, secundariamente, Cambissolos. Na vegetação 

predominam Caatinga, Restingas e Manguezal, e o uso do solo é principalmente, por cultivo e 

pelas indústrias salineira, de carcinicultura, petróleo e gás, e eólica. A praia está sob o regime 

de mesomarés, com amplitudes máximas de cerca de 3,0 m (BNDO, 2015).  

A região costeira do Município de Macau apresenta praias oceânicas arenosas (praias 

de Soledade e Minhoto), sistemas de ilhas barreiras (ilhas barreiras da Ponta do Tubarão, 

Amaro e Fernandez) e canais de maré, os quais tem sofrido constantemente modificação em 

sua configuração, já que a intensa ação de processos costeiros tem provocado a abertura e 

fechamento de novos canais e a formação de novas ilhas barreiras e barras arenosas, devido à 

alta dinâmica sedimentar de curto prazo (SANTOS; AMARO, 2011; AMARO et al., 2012). 

Na zona costeira estão instaladas atividades petrolíferas de exploração, produção e transporte 

de óleo e gás natural, tanques de evaporação/cristalização da indústria salineira, tanques de 

carcinicultura e, mais recentemente, infraestruturas típicas da indústria eólica, tornando a 

região mais suscetível aos impactos socioambientais negativos e exposta a constante risco 

ambiental (BOORI; AMARO, 2010; MATOS et al., 2013; SANTOS; AMARO, 2013) .  

2.2. Forçantes Meteoceanográficas 
 

A dinâmica meteoceanográfica, que determina a origem, desenvolvimento e 

modificações das feições morfológicas costeiras é controlada pela ação de vários processos 

físicos como ventos, ondas, marés e correntes. Assim, o conhecimento e o entendimento da 

interação que ocorre entre essas variáveis mostram-se fundamental diante da importância 

destas no transporte de sedimento ao longo das áreas costeiras (MORTON, 1991; MUEHE, 

2006). 

2.2.1. Ventos 
 
A análise dos dados de vento é necessária, porque a ação destes está associada à 

formação de ondas e correntes, além de atuar diretamente como agente transportador do 

sedimento emerso quando seco. Na área de estudo o regime é controlado principalmente por 

ventos alísios de direção SE, NE e E que direcionam as dunas presentes na região (AMARO 
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& ARAUJO, 2008; FRANCO et al., 2012). Segundo AMARO & VITAL (2008), os ventos 

alísios de SE, NE e E são influenciados pelo posicionamento da ZCIT. A série histórica 

mostra que os ventos de SE, mais brandos, ocorrem entre os meses de março a julho com 

velocidade média de 4,8 m/s, já os de E são de intensidade intermediária, e os de NE surgem 

entre os meses de agosto e dezembro, apresentam velocidades mais fortes, com médias 

mensais de 7,7 m/s, e guiam a deriva litorânea. De acordo com as informações obtidas da 

estação meteorológica de Macau-RN A317 do INMET, a velocidade média dos ventos, 

durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 (Figura 2.5), foi de 4,81 ± 2,0 m/s, 

com direções variando predominantemente entre NE, E e SE, em concordância com a série 

histórica. As maiores médias de velocidade dos ventos ocorreram nos meses de agosto a 

novembro, com picos de velocidade em setembro (6,5 ± 2,0 m/s), com predominância dos 

ventos de E (agosto e setembro) e NE (outubro e novembro). Os meses de janeiro a maio 

apresentaram as menores médias de velocidade, com mínima de 3,4 ± 1,6 m/s em abril de 

2011. 

 

Figura 2.5 - Velocidades dos Ventos no período de 2010 a 2012.FONTE: INMET 

 

2.2.2. Ondas 

 
O clima de ondas é a principal variável indutora dos processos costeiros de curto e 

médio prazo (Figura 2.6). Como agente transmissor de energia, a interação das ondas com as 

características geológicas e geomorfológicas da zona litorânea, é responsável pelos diferentes 

padrões de transporte de sedimentos nos sentidos transversal e longitudinal à linha de costa 

(MUEHE, 2006; GOIS et al, 2010). 
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Figura 2.6 -Alturas significativas da onda mensal máxima, média e mínima entre janeiro de 
2010 e novembro de 2012, observa-se uma diminuição na altura de onda entre janeiro e 
agosto de 2010 que passa a aumentar até fevereiro de 2011, em seguida, a altura de onda 
passa a diminuir até setembro de 2011. Entre outubro de 2011 e dezembro de 2012 não se 
observa nenhuma tendência crescente ou decrescente da altura das ondas. FONTE: MATOS 
(2013). 

 

2.2.3. Marés 
 

Na área de estudo é do tipo mesomarés semidiurnas, onde o nível médio (Z0) 

estabelecido é de 139 cm acima do RN (Nível de Redução) com médias de preamares de 

sizígia de 234 cm acima do RN, média de preamares de quadratura de 221 cm, média de 

baixamar de sizígia de 43cm abaixo do RN, e média das baixa-mares de quadratura de 56cm 

(MATOS et al., 2011). Na Figura 2.7, observa-se a amplitude de maré para o período em 

estudo, com esse tipo de informação é possível ver, como a maré influenciou a região. 
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Figura 2.7 - Amplitudes de maré para o período em estudo.FONTE: MARINHA DO 
BRASIL. 

 

2.2.4. Correntes 
 

Segundo ROSSO (2007), duas principais correntes marítimas atuam no litoral do Brasil. 

Ambas são correntes, a Corrente do Brasil acompanha o litoral do RN ao Rio Grande do Sul, 

na direção norte-sul com temperatura média de 22°C e a Corrente Equatorial vai do RN ao 

Amapá na direção Leste-Oeste e possui temperatura média de 25°C.  

 

 

2.3. A computação de alto desempenho 
 

A capacidade computacional tem apresentado um crescimento intenso recentemente 

(NVIDIA, 2013), tendo em vista o grande avanço nos dispositivos de processamento, tais 

como a Central Processing Unit (CPU) e a GraphicsProcessing Unit (GPU), cujas 

arquiteturas evoluíram significativamente (TANENBAUM, 2007; STALLINGS, 2010).  

Primeiramente a CPU evoluiu, em função da estagnação da velocidade do clock, como 

aumento na quantidade de núcleos dentro de um único processador (KIRK & HUW, 2010), 

permitindo a divisão de tarefas, e o aumento da sua capacidade de 

paralelismo. As GPUs evoluíram de simples processadores gráficos para co-processadores 

paralelos. Estas são capazes de executar milhares de operações simultaneamente, gerando 

uma significativa capacidade computacional (IKEDA, 2011; NVIDIA, 2013). Este fato se dá 

pelo avanço da arquitetura das GPUs, que passaram a conter centenas, ou até milhares de 
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núcleos de execução e memórias próprias em um único dispositivo (KIRK and HUW, 2010; 

PACHECO, 2011). 

 

Na programação  de alto desempenho os principais dispositivos de processamento 

utilizados conjuntamente são a Central Processing Unit (CPU), e a Graphics Processing Unit 

(GPU). Cada uma destas possui características e funcionalidades diferentes, que se bem 

exploradas podem trazer benefícios de desempenho. Sendo assim, esta seção irá detalhar a 

arquitetura desses dois dispositivos. 

A Unidade Central de Processamento, ou Central Processing Unit (CPU) foi projetada 

com a função de executar programas armazenados na memória principal, buscando suas 

instruções, examinando-as e executando-as uma após a outra. Seus componentes são 

conectados via barramento, onde podem ser transmitidos endereços, dados e sinais de 

controle. Essas vias de comunicação podem ser internas, ou externas à CPU (TANENBAUM, 

2007). A organização simplificada de um computador com uma CPU, memória principal e 

dois dispositivos de entrada e saída é apresentada pela Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Organização de um simples computador, Adaptada (TANENBAUM, 2007) 

 
 

 As GPUs são coprocessadores especializados, que podem ser usados de forma 

combinada com a CPU para auxiliar no processamento de alto desempenho. Estes 

dispositivos foram projetados, inicialmente, para o processamento gráfico, sendo que as GPUs 

(Graphics Processing Units), ou unidades de processamento gráfico, são hoje classificadas 



 

 36 

 

como um coprocessador paralelo de propósito geral, ou GPGPU, e são muito utilizadas em 

aplicações de alto desempenho (IKEDA, 2011). 

Tornando-se GPGPU (General Purpose Computationon GPU), as GPUs 

transformaram-se em uma nova categoria de dispositivo de processamento gráfico, o qual 

permite a criação de aplicações de propósito geral altamente paralelizáveis (IKEDA, 2011). 

Além disso,com o auxílio de linguagens de alto nível e APIs desenvolvidas para as GPGPUs, 

pode-se executar as partes sequenciais de um software na CPU, ao mesmo tempo em que 

acelera o processamento paralelo em uma GPGPU (KIRK & HUW, 2010; NVIDIA, 2013).  

As mais modernas GPUs são, na verdade GPGPUs, e dispõem de teraflops de 

desempenho de ponto flutuante, processando tarefas de aplicativos projetados para diferentes 

segmentos, desde games, finanças, medicina, e até simulação computacional (NVIDIA, 

2013). 

Na Figura 2.9, são apresentados dois comparativos (Desempenho de Cálculo de 

Números Reais de Dupla Precisão, e Desempenho de Transferência de Memória), entre as 

GPGPUs e as CPUs. Pode ser observada a evolução na capacidade de processamento e de 

transferência de memória destes dois dispositivos de processamento, ao longo dos últimos 

anos, podendo ser ressaltado que o aumento da capacidade de processamento das GPGPUs foi 

bem superior. 

 

 

Figura 2.9 - Operações de ponto Flutuante por segundo. Fonte (NVIDIA, 2017) 
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As GPGPUs  possuem centenas a milhares de núcleos, o que permite a execução de um 

grande número de threads, objetivando otimização de execução de tarefas complexas, 

possuem ainda pequenas memórias cache que auxiliam no controle de banda, quando da 

execução de múltiplas threads acessando os mesmos dados, sem a necessidade de buscas 

destes na memória DRAM (Dynamic Random Access Memory). 

Além disso, estas placas são voltadas para computação intensa, e altamente 

paralelizável, sendo capazes de executar fluxos de instruções independentes (PACHECO, 

2011), não necessitando de unidades de controle complexas,como as presentes nas CPUs, 

sendo substituídas pelas pequenas áreas de controle que são apresentadas na Figura 2.10 

(OWENS et al, 2007). 

 

 

 

Figura 2.10 - Operações de ponto Flutuante por segundo. Fonte (NVIDIA, 2017) 

 
 

2.4. Linguagens e APIS de Computação de Alto Desempenho 
 

Dentre as principais linguagens de alto desempenho para o uso em arquitetura de 

hardware híbrido CPU/GPGPU, e que podem ser citadas,são a linguagem CUDA da NVIDIA 

e a linguagem aberta OPENCL. 

A linguagem CUDA (Compute Unified Device Architecture) é uma plataforma de 

computação paralela, e um modelo de programação desenvolvido pela NVIDIA em 2006. Seu 

objetivo é possibilitar ganhos significativos de performance,aproveitando os recursos das 

centenas ou milhares de unidades de processamento gráfico de propósito geral (GPGPU) 
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(NVIDIA 2013). A tecnologia CUDA possui uma abordagem proprietária, concebida para 

permitir acesso direto ao hardware gráfico específico da NVIDIA, sendo também possível 

gerar código tanto para a CPU como para a GPU. Em CUDA, a GPGPU é vista como um 

dispositivo de computação adequado para aplicações paralelas, tendo seu próprio dispositivo 

de memória de acesso aleatório, e podendo executar um número muito elevado de threads em 

paralelo. 

A abordagem da arquitetura aberta da linguagem OpenCL (Open Computing Language) 

é uma API independente de plataforma que permite aproveitar as arquiteturas de computação 

paralelas disponíveis, como as CPUs multi-core e GPGPUs, tendo sido desenvolvida 

objetivando a portabilidade.  

A API desta linguagem foi desenvolvida pelo Khronos Group em 2008 (KHRONOS, 

2008), e é definida como uma especificação aberta para que os fornecedores de hardware 

possam implementar suas soluções. Por ser independente de plataforma, o desenvolvimento 

em OpenCL é mais complexa se comparada a uma API específica, como no caso da 

arquitetura CUDA (STEFANELLO, et al. 2013). 

 

2.5. Contextualização da Tecnologia de Jogos x Jogos Sérios 
 
Os Jogos Sérios são soluções de software com objetivo diferente do entretenimento. 

Fazem uso de tecnologias e metodologias de jogos de computador, ou de console, mas têm 

por objetivo a solução de problemas do mundo real. Podem ser construído com objetivos de 

ensino, treinamento ou mesmo de simulação, podendo ou não incluir elementos lúdicos e de 

entretenimento.  

Esta modalidade de jogos tem sido frequentemente usada com sucesso, em áreas tais 

como defesa, simulação, saúde, negócios, turismo, dentre outras, seja para fins de educação 

ou treinamento (ALDRICH,2005; MATTAR, 2010; NOVACK, 2010). No entanto, para que 

estes sejam eficazes como métodos de simulação, treinamentos e prognósticos da linha de 

costa ou de cenários futuros, os jogos sérios devem atender não só os requisitos mencionados 

acima, mas também as competências requeridas dos usuários alvos desta plataforma, e das 

métricas de avaliação, de medição dos resultados, e do fornecimento de feedback aos novatos 

desta plataforma de estudo.  
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2.6. Filosofia dos Jogos Sérios 
 
A filosofia dos jogos sérios pode ser classificada mediante os critérios Gameplay, 

Purpose e Scope, ou simplesmente (G/P/S). Estes critérios de classificação tiveram como 

objetivo ajudar os profissionais a melhor identificar jogos que tenham potencial educativo ou 

de aplicação entre outras áreas como simulação, dos que não sejam considerados educacionais 

a princípio (DJAOUTI; ALVAREZ; JESSEL, 2011). No entanto, observa-se que games de 

entretenimento podem, e são usados por profissionais como instrumento de ensino. Este 

hábito é chamado de alteração de finalidade (purpose shifting). 

Há ainda, um conjunto de jogos que estão entre os jogos sérios e os jogos com 

finalidade alterada. São jogos sérios desenvolvidos a partir de modificações de jogos de 

entretenimento, e são comumente chamados em inglês de mods. Esta modalidade de jogos 

podem ainda possuir distinções no campo dos jogos sérios. Segundo DJAOUTI, ALVAREZ,e 

JESSEL (2011), existe uma categorização que realça a diferença entre os jogos com 

finalidade alterada e as demais filosofias, criando uma categoria mais ampla chamada Serious 

Gaming. Esta abrangeria tanto os de finalidade alterada quanto os sérios, sendo os jogos 

sérios uma subcategoria que engloba jogos digitais que possuam ambas as dimensões, séria e 

de jogo. 

Esta categoria mais ampla, a do Serious Gaming envolve qualquer aplicativo que 

possa ser utilizado com propósitos sérios, tendo ou não a dimensão “séria” feito parte do 

projeto do jogo. A Figura 2.11 ilustra a relação entre jogos digitais (video games), jogos 

sérios (serious games) e Serious Gaming.  
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Figura 2.11 - Relação entre jogos digitais (video games), jogos sérios (serious games) e 
Serious Gaming. - Fonte: DJAOUTI et al., 2011. 

 

 

2.7. Motores de Jogos (Engines) 
 

Podem ser utilizadas diversas formas para a implementação de jogos eletrônicos, que 

variam desde o desenvolvimento de todos os componentes do jogo ou de parte destes. 

Os motores de jogos começaram a ser desenvolvidos, de forma mais refinada em 

meados da década de 1990, com uma forte associação aos jogos tridimensionais, como por 

exemplo, os jogos de tiro em primeira pessoa. 

Um motor de jogos é uma aplicação computacional, que normalmente possui um 

ambiente de desenvolvimento integrado IDE, usado para tornar mais fácil o desenvolvimento 

de jogos eletrônicos, além de algumas outras aplicações de gráficos em tempo real.  

No desenvolvimento de jogos, o motor, ou engine, é o componente que irá se 

comunicar com a GPU, definirá quais imagens serão visualizadas, tratará da comunicação 

entre o jogador (usuário), e o sistema, e realizará os cálculos complexos (BITTENCOURT; 

OSÓRIO, 2006).  
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Segundo ZERBST & DÜVEL (2004), um motor de jogos é construído pela integração 

de diversas ferramentas, onde cada uma destas é responsável por uma parte específica no 

processo de desenvolvimento. Estes autores, ainda descrevem como partes mais comuns de 

um Motor de Jogos: o coração do motor (Runtime), o SDK (Kit de Desenvolvimento de 

Aplicativos, do inglês, Software Development Kit), o editor de níveis, os conversores e 

exportadores, e as linguagens de script e os construtores. 

• Coração do motor: Componente responsável pela execução, manipulação de 

objetos, dentre outras operações da cena do jogo; 

• SDK do motor: Componente responsável pelo fornecimento de componentes e 

ferramentas. 

• Editor de níveis: Componente responsável pela parametrização, união e 

flexibilização dos elementos (modelos tridimensionais, códigos, entre outros) da 

cena do jogo que está sendo desenvolvido; 

• Conversores e Exportadores: São recursos existentes em softwares comerciais, 

que permitem ao ambiente de desenvolvimento do jogo, mecanismos para 

importação de elementos como imagens, níveis, mapas de texturas, mapas de 

altura, etc; 

• Construtores: São elementos que têm por objetivo melhorar o desempenho do 

jogo, mediante o pré-processamento dos objetos, permitindo que iluminação e 

efeitos gerados por partículas sejam visualizados antes mesmo da execução do 

jogo, através, por exemplo, do editor de níveis; 

• Linguagens de script: Recurso responsável pela personalização do motor de 

jogos, fazendo que o desenvolvedor crie eventos e inteligências aplicáveis ao jogo 

mediantes a linguagens de Script como C#. 

 
 

2.8. Módulos dos Motores de Jogos 
 

Segundo CLUA & BITTENCOURT (2005), as engines possuem diversos módulos 

(Figura 2.12) que facilitam o desenvolvimento de games, solucionando problemas específicos 

da concepção e da execução do jogo. 
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Figura 2.12 - Principais Módulos de um Motor de Jogos. Adaptado da Figure 1. Fonte: 
JONES, M.T, 2011. 

 
 

2.8.1. Módulo de Física 
 
 Este componente é responsável pela implementação e visualização das aplicações de 

leis físicas sobre o ambiente virtual, dentre as quais podem ser citadas:  

• Colisão: Para que o efeito de colisão seja aplicado no meio virtual faz-se 

necessário conhecer, se os polígonos de certo objeto têm interseção com qualquer 

outro polígono da cena atual.  

• Forças: Para a aplicação deste recurso no mundo virtual, os objetos devem se 

movimentar de forma parecida ao mundo real, simulando as forças sobre os 

elementos da cena, para que através da resultante dessas forças seja obtida a 

movimentação. 
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2.8.2. Módulo de Inteligência Computacional 
 
 Segundo MILLINGTON (2006), a inteligência computacional é a área da Ciência da 

Computação que descreve a forma que os computadores são capazes de executar tarefas que 

necessitam de pensamento, tal como os seres humanos conseguem.  

 No que diz respeito a jogos, a inteligência computacional é realizada pela ação de 

programas, que tratam do comportamento das entidades do jogo que não são controladas pelo 

jogador (CLUA; BITTENCOURT, 2005).  

 

2.8.3. Módulo de Visualização 
 
 Segundo LAMOTHE (2003), o processo de visualização é segmentado em algumas 

etapas, dentre as quais, as mais relevantes são as transformações e projeções tridimensionais 

em planos, os Recortes (clipping) e as Rasterizações. 

• Transformações tridimensionais: Nesta etapa da visualização é feita a adição do 

movimento ao modelo 3D, permitindo a movimentação dos objetos da cena, a 

partir de uma matriz com o histórico dos resultados de todos os movimentos 

sofridos por um determinado objeto. Desta forma, esta matriz é aplicada sobre 

todos os vértices do objeto antes da sua visualização na cena, posicionando-o no 

local correto na cronologia do jogo; 

• Projeção tridimensional em planos: Na projeção 3D, as imagens do modelo são 

mapeadas em coordenadas tridimensionais. Assim os pontos (vértices) do modelo 

tridimensional são postos sobre a visão da câmera. 

• Recorte (clipping): Neste momento, os polígonos são capturados pela câmera, e 

precisam ser recortados, pois são necessárias a criação de novas arestas e novos 

vértices moldados à visão da câmera; 

• Rasterização: Na rasterização ocorre o preenchimento dos polígonos com seus 

respectivos materiais.  Neste momento os cálculos de iluminação são feitos apenas 

para os vértices visíveis da malha, sendo realizada pela GPU. 
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2.8.4. Módulo de Áudio 
 

 Neste módulo ocorre a inclusão e manipulação de arquivos de som no motor de jogos. 

Algumas APIs (Interface de Programação de Aplicativos) são comuns de serem utilizadas 

para a manipulação de arquivos de áudio, como por exemplo: o FMOD, o DirectSound ou 

mesmo a OpenAL. 

 

2.9. Classificação e Evolução dos Motores de Jogos 
 
 Os motores de jogos ou Game Engines, são programas de computador ou ambientes de 

desenvolvimento integrado (IDE) dedicados ao desenvolvimento de Games. Podem ser 

proprietários ou com licenciamento gratuito. 

 

2.9.1. Motores Proprietários 
 

 Um motor ou engine de jogos, é dito proprietário, quando não é possível sua 

redistribuição ou modificação, sem a devida autorização. Segundo RAYMOND (1999), o 

motor de jogos proprietário é um software,que possui uma licença paga para ser utilizado. São 

exemplos de motores proprietários:  

• FrostbiteEngine: Foi desenvolvido pela empresa Eletronic Arts Digital Illusions, 

sendo utilizado no desenvolvimento na série de jogos Battlefield (FROSTBITE, 

2013); 

• RPG Maker: Tecnologia focada no desenvolvimento de jogos do tipo RPG. 

Atualmente desenvolvido pela Enterbrain (RPGMAKER, 2013); 

• Unity Pro: Motor conhecido como Unity 3D, e que foi desenvolvido pela Unity 

Technologies, sendo multi-plataforma, o que permite o desenvolvimento para PCs e 

consoles, permitindo o desenvolvimento de Jogos para Windows, Mac OS X, 

Nintendo WII U, XBOX One, Sony PS4, dentre outros (UNITY, 2016); 

 

2.9.2. Motores Gratuitos 
 

 Alguns motores de desenvolvimento de jogos são mantidos por licenças gratuitas. Este 

tipo de licença fornece a autorização para que o usuário utilize a ferramenta, e não seja 
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necessário pagar para adquiri-la, e sendo comumente chamados de freewares. Além disso 

estes motores de jogos podem ainda ser classificados em livres, e de código-aberto (onde o 

usuário tem permissão para além de usar, copiar, distribuir ou até mesmo modificar o código-

fonte do software). Estes softwares são conhecidos como softwares livres (GNU 

OPERATING SYSTEM, 2016). São exemplos de motores gratuitos: 

 
• Blender Game Engine: Motor de desenvolvimento de código aberto, licenciado sob a 

GPL (GNU General PublicLicense, ou Licença Pública Geral), o que permite seu uso 

para propósitos comerciais ou educacionais (BLENDER, 2016); 

• Unity: Uma versão "irmã" do Unity Pro (motor proprietário). Essa versão possui 

algumas limitações se comparada a versão Pro, no entanto pode ser utilizada tanto 

para fins de aprendizagem e prototipação, quanto para fins comerciais (UNITY, 2016); 

• Unreal Development Kit (UDK): Motor utilizado no desenvolvimento de jogos como 

Unreal Tournament, Unreal 3 e Batman: Arkham Asylum. É considerado atualmente 

um motor gratuito, porém não comercial, tendo se tornado público no ano de 2011 

pela Epic Games (EPIC GAMES, 2016); 

• Torque 3D:  É um motor livre, e de código aberto para o desenvolvimento de jogos 

3D possuindo um toolkit que fornece a flexibilidade e permite, que a equipe de 

desenvolvimento tenha uma produção de alta qualidade, além de uma arquitetura que é 

planejada para obter o máximo desempenho do hardware gráfico, sendo desenvolvida 

pela Garage Games (GARAGEGAMES, 2012). 

 

2.10. A Escolha do Motor de Jogos 
 
 A escolha do motor de jogos está vinculada ao objetivo principal da aplicação-alvo, e 

em suas características e particularidades. Segundo CLUA & BITTENCOURT (2006) é 

definida por alguns fatores, tais como:  

• Orçamento: Existem motores comerciais que são gratuitos, ou que é pago um valor 

fixo, e os outros que tem como política um percentual pago baseado no lucro do 

desenvolvedor, e na escala de vendas, como o CryEngine; 

• Categoria do Jogo: Comumente, os motores de jogos permitem a criação de 

diferentes categorias de jogos, no entanto uma parte significativa é focada em 

características que favorecem o desenvolvimento de um grupo de jogos específico; 
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• Tempo: O prazo de desenvolvimento é um fator determinante, e definirá a escolha do 

motor de jogos. Desta forma existem ferramentas que permitem a criação de jogos em 

poucos dias; 

• Plataforma: Um jogo que possa ser exportado para várias plataformas, deve ter em 

mente a capacidade de compatibilização fornecida pelo motor de jogos. Por exemplo o 

Unity 3D permite o desenvolvimento multiplataforma permitindo exportar a solução 

desenvolvida para plataformas,tais como PC, MacOS, Linux, Microsoft Xbox One, 

Sony PS4, Android, dentre outras; 

• Documentação:  A escolha do motor para desenvolvimento deve verificar se o 

mesmo tem uma boa documentação, pois em não havendo esta, tornará mais difícil ao 

desenvolvedor utilizar a ferramenta do motor de forma mais eficiente; 

• Ferramentas: Um bom motor de jogos deve possuir conversores e exportadores 

específicos, e a integração e suporte de outras ferramentas utilizadas na elaboração do 

jogo.  

 

2.11. Processo de Desenvolvimento do Simulador 
 

Segundo ROLLINGS & MORRIS (2003), a arquitetura perfeita de um jogo ou 

simulador deve estar em conformidade com requisitos de modularidade, reusabilidade, 

robustez e rastreabilidade. 

A modularidade consiste em dividir o projeto em módulos totalmente encapsulados, o 

que permite que cada um destes seja testado de forma independente, modificado ou 

substituído sem que o restante do conjunto seja impactado.  

A reusabilidade descreve quando uma rotina uma vez pronta para determinada função, 

torna-se mais vantajosa seu reaproveitamento do que uma nova programação. 

A robustez descreve um alto grau de confiabilidade no desenvolvimento de um 

software, e esta é melhor obtida pela implementação de arquiteturas livres de módulos 

interconectados. Sendo assim, o objetivo da robustez é que se tenha uma arquitetura de 

construção de jogos que seja capaz de funcionar, mesmo em circunstâncias inesperadas, 

minimizando as falhas. 

A rastreabilidade é usada para identificar o que está sendo feito no projeto, mapeando 

os conceitos originais no projeto em consolidação visando manter a consistência do produto 

final, e a sua especificação, além de facilitar a manutenção e evolução do projeto. 
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2.12. Etapas do Desenvolvimento do Simulador com a Temática de 
Jogo Sério 

 

Segundo ROCHA & ARAÚJO (2016) nas fases de desenvolvimento de um jogo 

eletrônico com a ênfase de jogo sério podem ser divididas em: pré-produção, produção e pós-

produção. 

Estas fases são comumente usadas no desenvolvimento, e têm por objetivo a 

organização das atividades de construção dentro de um ciclo de implementação que vão desde 

o conceito do jogo até a sua pós-concretização. O processo de desenvolvimento de jogos 

sérios no protótipo de simulação seguiu como referência o fluxo apresentado na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 - Fluxo comumente utilizado no desenvolvimento dos jogos sérios. Fonte: 
Adaptado de ROCHA & ARAÚJO (2015). 

 

 

A primeira parte do fluxo é composto pela fase de Planejamento (1), da etapa de Pré-

produção, e visa a elaboração do plano inicial contendo a situação do mundo real que será 

simulada, procedimentos e competências que serão feitos. Isto deve ser realizado pelos 

responsáveis técnicos, que podem ser um ou mais profissionais especialistas no domínio do 

problema a ser resolvido. 
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A segunda etapa do fluxo, a Produção, é composta por 04 fases, sendo a primeira 

delas, a Análise (2), onde são especificados os requisitos para criar o jogo sério: incluindo 

dados do jogo, da simulação, e da arquitetura de suporte, e dos resultados obtidos na etapa de 

Pré-produção.  

Na etapa de Projeto (3), os requisitos de jogo, simulação, arquitetura, e avaliação são 

transformado sem projetos de jogo (responsável, o designer), simulação e 

arquitetura(responsável, analista de sistemas), e testes do protótipo desenvolvido (técnico na 

área de domínio do problema).  

Na etapa de Implementação (4), os projetos do processo anterior são implementados 

pela equipe desenvolvedora, apoiados pelo responsável técnico. Esta equipe é formada por um 

ou mais programadores, e ao menos um designer de arte e som. 

Na etapa de Integração e Teste (5), os artefatos desenvolvidos são integrados e 

testados até a conclusão do Jogo Sério. Os profissionais da equipe desenvolvedora realizam 

suas funções para integrar e testar os recursos desenvolvidos no processo anterior. 

Durante a etapa de Execução (6), já na fase de Pós-produção, os usuários que 

utilizarão a ferramenta realizam a capacitação com o produto desenvolvido, e ao final, fazem 

uma avaliação.  

E como última etapa, a Avaliação (7), é feita uma avaliação final a partir das 

avaliações dos usuários, com o objetivo fornecer o feedback aos desenvolvedores do produto 

de software desenvolvido. Caso seja necessário, o desenvolvimento pode voltar em algum 

processo anterior, em um processo iterativo e incremental. 
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3. Capítulo III - Metodologia 
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3.1. Fluxos utilizados no processo 
 
No processo de desenvolvimento do presente trabalho, o qual utiliza o motor de jogos 

Unity 3D, fez-se uso de etapas utilizadas no desenvolvimento de software e no 

desenvolvimento de games. 

3.1.1. Arquitetura de Jogo do tipo simulador 

 
A arquitetura de um jogo sério, ou simulador,mapeia como convergir a realidade na 

visão ideal, e o que é possível se implementar quanto aos quesitos de tempo, disponibilidade 

dos dados, requisitos financeiros e equipe disponível na implementação.  

3.1.2. Compilação dos dados pretéritos 

 
O primeiro passo realizado com o objetivo de reunir os elementos necessários que 

dessem o respaldo à construção do protótipo de simulação, foi a compilação dos dados 

pretéritos baseado nas informações meteoceanográficas disponíveis, tais como: altura e 

direção da onda, altura e amplitude da maré, variação do nível médio do mar e fenômenos 

como La Niña e El Niño.  O Fluxo deste processo é apresentado na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 - Fluxo de tratamento dos dados meteoceanográficos para subsidiar a construção 
do modelo evolutivo da linha de costa 

 

Em um segundo momento foram utilizados os dados geomorfológicos, tais como: 

informações sobre a linha de costa, da topografia, da batimetria e da composição das várias 

componentes do sistema praial que define a área. O Fluxo deste processo é apresentado na 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Fluxo de tratamento dos dados altimétricos e batimétricos para subsidiar a 
construção do modelo evolutivo da linha de costa 

  

Instituições tais como INMET, CPTEC e NASA foram as principais fontes de dados, 

porém diante da ausência de coleta de dados de alguns períodos utilizaram-se dados obtidos a 

partir da modelagem de dados no SWAN (Simulating WAves Nearshore). A partir dessa 

modelagem é possível obter-se dados em uma escala temporal e espacial, o que permite a 

correlação com os dados geomorfológicos. (MATOS et al., 2014). 

A entrada de dados do protótipo de simulador foi feita a partir da correlação dos dados 

topográficos e de batimetria, os quais foram normatizados e padronizados para a geração do 

modelo de malha da maquete, que posteriormente é capeado com a textura adequada. 

No tocante à configuração das linhas de costa no modelo da maquete no protótipo de 

simulação, foi feita mediante a análise da área quanto a sua evolução, de forma multitemporal 

(BUSMAN et al., 2013; FRANCO et al., 2012; AMARO et al., 2013a). Como principal 

ferramenta nesse âmbito utilizou-se o Digital Shoreline Analysis System (DSAS) que é uma 

extensão criada para o ArcGIS pela United States Geological Survey (USGS) e que possui 

uma série de métodos estatísticos que podem ser utilizados para análise multitemporal de uma 

área. O DSAS utiliza-se principalmente de 3 elementos: As linhas de costas, as linhas de base 

que foram feitas de maneira mais paralela possível em relação as linhas de costa para atender 

com maior precisão a variação da linha do litoral em relação ao tempo (FRANCO et al., 

2012) e os transectos, linhas perpendiculares às linhas de base. 

A obtenção de dados para serem usados na implementação e parametrização do 

protótipo de simulador deste trabalho fez uso de dados trimestrais de alta precisão coletados 

através de levantamentos geodésicos realizados pelo GEOPRO (Laboratório de 

Geoprocessamento) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. (FERREIRA et al., 

2014; SANTOS et al., 2013; MATOS et al., 2013; AMARO et al., 2013; SANTOS & 
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AMARO, 2013; SANTOS et al., 2012; FRANGO et al., 2012; SANTOS et al., 2011;  

MELO, et al., 2008; SOUTO, et al., 2006; GRIGIO, et al., 2006; CASTRO, et al., 2003). 

Inicialmente dividiram-se os dados coletados em dois conjuntos, os obtidos entre maio 

de 2010 e maio de 2012 foram utilizados para desenvolvimento do processo utilizado neste 

trabalho, isto é, foram usados para parametrizar a ferramenta indicando quais eram as 

tendências da dinâmica sedimentar da nossa área de testes. O segundo grupo de dados, os 

compreendidos entre agosto a novembro de 2012 foram utilizados para validação do protótipo 

de simulação, ou seja para verificar se os dados calculados e gerados pela nossa ferramenta 

estavam em conformidade com os dados obtidos em campo no mesmo período, ou seja entre 

agosto e novembro de 2012. 

Com o objetivo de mensurar as mudanças na linha de costa utilizou-se o DSAS  

(Digital ShorelineAnalysis System), extensão desenvolvida para o software ArcGis pela 

USGS (United States Geological Survey) que possui uma série de ferramentas que podem ser 

utilizadas para análise multitemporal de uma área (AMARO; LIMA; SANTOS, 2013a). O 

DSAS utiliza-se principalmente de 3 elementos: as linhas de costa, as linhas de base e os 

transectos (Figura 3.3). A Figura 3.3 ilustra de forma didática, algumas linhas de costa 

hipotéticas para uma dada área costeira para as décadas de 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010. 

 

Figura 3.3 - Elementos utilizados pelos DSAS para a análise temporal da área de estudo 
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As linhas de costa são o resultado do processamento de dados coletados pelos 

levantamentos geodésicos, e compõem o objeto de estudo deste trabalho. As linhas de costa 

são processadas dentro do protótipo de simulação, utilizando a incorporação dos métodos 

NSM, SCE e EPR, como mostrado sucintamente na Figura 3.4,  para caracterização da área, e 

definição se a mesma tem uma dinâmica erosiva ou deposicional. 

 

 

Figura 3.4 - Fluxo de Aquisição e processamento de dados utilizados pelo DSAS, e 
incorporados no protótipo de simulação 

 

Já o método LRR, também apresentado sucintamente na Figura 3.4, que usa a 

regressão linear, é utilizado para indicar o quanto de erosão ou deposição está ocorrendo na 

área costeira. 

As linhas de base são linhas paralelas às linhas de costa utilizadas como referência 

para medir as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, e os transectos são linhas 

perpendiculares as linhas de base que permitem quantificar a variação da linha de costa no 

dado período de tempo. 

Após efetuar a medição da distância entre a linha de base e a linha de costa de cada 

coleta encontrou-se a média dessa variação para representar a ilha em sua totalidade em 

intervalos de 3 meses. O motivo para serem utilizados ciclos de 3 meses, foi determinado pela 

regularidade temporal, a marcação dos períodos das estações do ano (ciclos sazonais - Verão, 

Outono, Inverno e Primavera), e os mesmos momentos de maré (em conformidade com os 

ciclos lunares e com as tábuas de maré). 

Para predição/prognóstico da linha de costa foi realizada a análise 

estatística do tipo linear, para compor o resultado final desse estudo. 

A análise linear descreve a correlação de duas variáveis, no caso, o espaço (linhas de 

costa) e o tempo através de uma função linear. 
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Atualmente, esse tipo de análise é considerada a mais eficaz e confiável metodologia 

em estudos de linha de costa (DOLAN;FENSTER; STUART, 1991; DOUGLAS; 

CROWELL; LEATHERMAN, 1998) porém o emprego dessa análise se mostrou apropriada 

apenas onde há uma evolução constante da linha de costa onde predominam processos de 

erosão ou deposição sem grandes variações sazonais e/ou, segundo (DOUGLAS 

&CROWELL, 2000), não afetadas por enseadas e/ou obras de engenharia. 

A análise harmônica é utilizada para caracterizar quaisquer variações cíclicas que 

possam estar presentes nos dados (CHANG & LAI, 2014), porém para empregar-se esse tipo 

de análise os dados precisam constituir uma série estacionária onde seus valores flutuam em 

torno de uma média não-estática. Por não constituir uma série estacionária, foi necessário 

primeiramente aplicar o processo de diferenciação nos dados. 

Esse processo retirou toda a tendência linear presente nestes permitindo assim o estudo 

dos ciclos presentes no período analisado. Posteriormente o resultado dessas duas análises foi 

combinado compondo, assim, o resultado final da análise multitemporal da ilha barreira de 

Ponta do Tubarão. 

 

3.2. Análises Linear e Harmônica 
 

A partir da análise da variação da linha de costa (Figura 3.3), percebeu-se que a série de 

dados estudada apresentou predominantemente erosão de intensidades semelhantes em cada 

ano, e diferentes entre um ano e outro, observou-se também que apesar dos processos erosivos 

predominarem, uma vez por ano observa-se episódios de deposição.  

O emprego da análise linear apresentado na Figura 3.5, mostrou-se bastante 

satisfatório, no entanto aplicar apenas a análise linear nesse caso significaria deixar de lado 

um possível ciclo sedimentar que se mostra ao longo de cada ano, por isso apesar de uma 

covariância de 89% ainda se mostrou necessário a realização da diferenciação e 

posteriormente da análise harmônica para uma descrição mais real da área de estudo.  



 

 

 

 

Figura 3.5 - Resultado da aplicação de análise linear na Ilha de Ponta do Tubarão.

 

Após a realização da primeira diferenciação (

possível caracterizar de maneira mais contundente um possível ciclo sedimentar onde ocorre 

erosão por 3 trimestres e deposição por 1 trimestre todos os anos. No entanto mostra

necessário uma maior amostragem de dados para determinação definitiva de

 

 

Figura 3.6 - Resultado da primeira diferenciação da série temporal estudada

 
 

Resultado da aplicação de análise linear na Ilha de Ponta do Tubarão.

Após a realização da primeira diferenciação (Figura 3.6) na série de dados

possível caracterizar de maneira mais contundente um possível ciclo sedimentar onde ocorre 

erosão por 3 trimestres e deposição por 1 trimestre todos os anos. No entanto mostra

necessário uma maior amostragem de dados para determinação definitiva de

Resultado da primeira diferenciação da série temporal estudada
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Resultado da aplicação de análise linear na Ilha de Ponta do Tubarão. 

) na série de dados, foi 

possível caracterizar de maneira mais contundente um possível ciclo sedimentar onde ocorre 

erosão por 3 trimestres e deposição por 1 trimestre todos os anos. No entanto mostra-se 

necessário uma maior amostragem de dados para determinação definitiva desse ciclo.  

 

Resultado da primeira diferenciação da série temporal estudada 



 

 

 

Através da análise harmônica (

observou-se a delimitação do ciclo sedimentar anteriormente descrito. Além do 

detectada uma flutuação de menor intensidade que pode ter sido gerada por v

não necessariamente caracteriza

 

Figura 3.7 - Resultado da aplicação da análise harmônica na ilha Ponta do Tubarão

 
Por fim, a partir da combinação da análise linear

linha de costa para os meses de agosto e novembro de 2012, com o objetivo de validar a 

metodologia utilizada. Como resultado observou

agosto de 2012 e de +2m para o mês de novembro de 2012, distâncias aproximadamente 50% 

menor que as variações de linha 

resultados obtidos apenas pela análise linear que seriam 

Tabela 

 

Através da análise harmônica (Figura 3.7) que apresentou covariância de 87% 

se a delimitação do ciclo sedimentar anteriormente descrito. Além do 

detectada uma flutuação de menor intensidade que pode ter sido gerada por v

não necessariamente caracterizam um ciclo de menor escala temporal. 

Resultado da aplicação da análise harmônica na ilha Ponta do Tubarão

a partir da combinação da análise linear, e dá análise harmônica projetou

linha de costa para os meses de agosto e novembro de 2012, com o objetivo de validar a 

metodologia utilizada. Como resultado observou-se uma diferença de +3m para o mês de 

2012 e de +2m para o mês de novembro de 2012, distâncias aproximadamente 50% 

menor que as variações de linha de costa mostradas na Tabela 1 e de qualidade superior aos 

resultados obtidos apenas pela análise linear que seriam -2m e +6m respectivamente

Tabela 1 - Variação entre a linha de costa e a linha de 
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) que apresentou covariância de 87% 

se a delimitação do ciclo sedimentar anteriormente descrito. Além do mais,foi 

detectada uma flutuação de menor intensidade que pode ter sido gerada por vários fatores que 

 

Resultado da aplicação da análise harmônica na ilha Ponta do Tubarão 

e dá análise harmônica projetou-se a 

linha de costa para os meses de agosto e novembro de 2012, com o objetivo de validar a 

se uma diferença de +3m para o mês de 

2012 e de +2m para o mês de novembro de 2012, distâncias aproximadamente 50% 

e de qualidade superior aos 

2m e +6m respectivamente. 

 

de base 
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3.3. Simulação Computacional 
 
As simulações computacionais podem ser implementadas através de um processo 

complexo que envolve computação gráfica em linguagens como CUDA e OPENCL, ou 

podem ser construídas com uso de motores de jogos, onde estes elementos fazem a 

comunicação com a unidade de processamento gráfico - GPU (Graphics Processing Unit), 

fazendo com que o processamento da simulação seja realizado de forma menos complexa que 

a programação convencional (BITTENCOURT & OSÓRIO, 2006), permitindo ao 

desenvolvedor o ganho de velocidade na criação de protótipos de simulação, e da diminuição 

substancial da quantidade de código de programação escrito. 

O protótipo de simulador ora apresentado pretende preencher de forma específica uma 

pequena lacuna existente em áreas como a Geologia, onde existem escassas ferramentas que 

permitem a visualização tridimensional de uma maquete eletrônica e de um prognóstico. A 

visualização tridimensional somada ao tempo, gera uma visualização em 4D. 

Segundo VASUDEVAMURT & USKOV (2015), no desenvolvimento de jogos sérios 

são utilizadas as games engines apresentadas na Tabela 2, sendo a Unity 3D a mais utilizada. 

 

Game Engine com 

Aplicação em Jogos Sérios 

Usos 

Educacional Simulação Realidade Virtual Total 

Unity 3D 12 10 4 26 

Torque 13 2 5 20 

Unreal Engine 1 4 5 10 

Unigine 0 6 4 10 

Neoaxis 3 2 0 5 

Cry Engine 0 2 0 2 

 

Tabela 2 -Comparação entre as games engines mais utilizadas na Europa, e suas áreas 
de aplicação (adaptado da Tabela II, VASUDEVAMURT & USKOV, 2015). 

 
De acordo com mesmos autores o Unity 3D foi recomendado para a indústria de 

desenvolvimento de jogos sérios por se tratar de uma plataforma poderosa com uma gama de 

características robustas, documentação e tutoriais excelentes, possuindo suporte à criação de 

jogos 2D e 3D, e capacidade da criação de jogos on-line. 
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Cada uma das ferramentas analisadas possui características únicas. A Unity 3D é a 

ferramenta mais difundida, e com um conjunto muito grande de elementos disponíveis para 

uso, os chamados Assets, a Unreal Engine, apresenta uma qualidade gráfica significativa, com 

texturas extremamente detalhadas e uma iluminação realista.  

A Unreal Engine, fornecida pela Epic Games, no entanto, não foi selecionada para o 

desenvolvimento do protótipo por não permitir a remodelagem e reestruturação da maquete 

3D em tempo real (HELSING & ELSTER, 2015), fazendo com que não fosse possível 

atender aos requisitos propostos neste trabalho.  

O Unity 3D possui a capacidade de reestruturação dinâmica da maquete, e é uma 

ferramenta constantemente atualizada, além de possuir outros recursos que podem ser 

observados na Tabela 3 (HELSING & ELSTER, 2015). Estas características foram 

determinantes para a escola deste motor de jogos no desenvolvimento do protótipo de 

simulação ora apresentado. 

Game Engine Lançamento / 

Atualização 

Tipo de Heightmap 

Suportado 

Suporte a 

Voxel 

Linguagens 

Suportadas 

Upvoid Engine 2014 Sem Suporte Sim C# 

Unity 3D 2014 Dinâmico Sim C#, JavaScript 

Unreal Engine 2014 Estático Não C++ 

Cry Engine 2009 Dinâmico Sim C++ 

Torque Game Engine 2007 Estático Não C++ 

Source Engine 2004 Estático Não C++, Python 

Tabela 3 - Comparação entre as características das games engines mais utilizadas, e as 
suas especificidades técnicas (Helsing & Elster, 2015). 

 

Além da ferramenta Unity 3D possuir o recurso de suporte ao heightmap dinâmico, e 

ser constantemente atualizada, é uma ferramenta mais difundida, e com um conjunto muito 

grande de elementos disponíveis para uso, chamados Assets, o Unreal Engine, apresenta uma 

qualidade gráfica significativa, com texturas extremamente detalhadas e uma iluminação 

realista. No entanto a Unreal Engine não foi selecionada para o desenvolvimento do protótipo 

por não possuir ferramentas que permitam a remodelagem e reestruturação da maquete 3D em 

tempo real, fazendo com que não fosse possível atender aos requisitos propostos neste 
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trabalho. Sendo assim o Unity 3D foi a ferramenta selecionada para o desenvolvimento do 

protótipo de simulação. 

Ainda, no processo de desenvolvimento do presente trabalho, para que houvesse a 

implementação do volume do terreno da maquete, e a futura quantificação do volume de 

sedimento erodido foi estudada a tecnologia de voxels, os quais são elementos de uma 

imagem, que diferente de um pixel (Picture Element), os quais armazenam os dados da 

imagem em um bitmap (Mapa de Bits) com dados de cor de cada ponto que compõe a 

imagem, além disso, estes armazenam os dados volumétricos da imagem em uma matriz 

tridimensional, podendo assim, a partir de uma imagem, reconstruir um ambiente 3D. 

Um voxel pode ser representado em forma de cubo, onde vários cubos juntos 

formariam um objeto, todos os elementos são formados por cubos, ou pode ser apresentado 

em forma de terreno. 

No entanto, quando trabalhamos com voxels em forma de terreno, deve-se tomar 

cuidado com as dimensões, pois o processamento de um voxel é bem maior do que o 

processamento de um objeto do tipo Terrain no Unity, por estarmos lidando com o volume, e 

não mais só com a altitude. 

Dentre as tecnologias disponíveis no Unity 3D para a criação de voxels, pode-se 

destacar o Cubiquity, que é um motor de voxels que permite a criação e edição de voxels no 

Unity 3D, estando disponível de forma gratuita. O Cubiquity permite a criação, modelagem de 

voxels, assim como a modificação dos mesmos em tempo real.  

A diferença de um objeto do tipo Terrain para um do tipo voxel é justamente a 

possibilidade de com os voxels podermos preencher a parte interna do objeto com texturas 

diferenciadas,podendo assim representar as camadas internas com as diferentes texturas da 

área de estudo, além do que é possível alterar a solidez de cada ponto do voxel. 

Apesar de se mostrarem muito promissores, os voxels não puderam ser utilizados para 

a implementação do protótipo de simulador. Como possuímos uma área que exige muito 

esforço computacional, o processamento com o uso de voxels mostrou-se ineficaz nas 

máquinas disponíveis para desenvolvimento, sendo assim, o objeto padrão, o objeto Terrain, 

foi o que foi escolhido para construção de maquetes tridimensionais no Unity 3D. 

O objeto do tipo Terrain, apesar de não nos proporcionar um controle volumétrico 

adequado, é o que tem-se de mais eficiente em termos de processamento, possibilitando a 

implementação, e execução do protótipo sem necessitar de máquinas extremamente potentes. 
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A ferramenta Unity 3D é um motor de jogos 2D e 3D desenvolvida pela Unity 

Technologies e lançada ao público no ano de 2005. Atualmente, em sua versão 5.5, esta 

ferramenta traz consigo a possibilidade do desenvolvimento em diversas plataformas, tais 

como o Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e o Nintendo Wii U, plataformas de 

SmartTVs, e dispositivos de realidade virtual. 

O Unity 3D fornece as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de ambientes 

tridimensionais, como a possibilidade de modelar uma maquete em 3D, e a adição de 

personagens e elementos de cena, tais como: vegetação, construções e veículos para a 

interação sendo possível desenvolver os scripts utilizando as linguagens de programação C# e 

Java Script em seu editor interno chamado de Mono Develop ou integrando-o com o 

Microsoft Visual Studio 2015, sendo este trabalho implementado com a linguagem C# com o 

auxílio da ferramenta Microsoft Visual Studio 2015. 

Com o objetivo de ser intuitivo aos desenvolvedores, o Unity 3D é composto de uma 

interface amigável, e de fácil compreensão possuindo uma vasta biblioteca de objetos de cena, 

scripts, texturas e exemplos em sua loja virtual (AssetStore), facilitando o desenvolvimento 

dos jogos e aplicativos. 

Segundo a empresa Unity Technologies (UNITY, 2016), uma engine de jogos provê 

um conjunto de ferramentas gráficas conhecidas como Game Objects, dentre as quais podem 

ser destacados, os objetos do tipo Terrain, os quais podem ser desenvolvidos e modelados 

através de scripts. 

 

3.4. Componentes da Ferramenta Unity 3D 
 
São apresentados nesta seção os principais componentes da ferramenta Unity 3D que 

foram utilizados no desenvolvimento deste protótipo de simulação da área em estudo, a ilha 

barreira de Ponta do Tubarão. 

 

3.4.1. Assets 

 
Os recursos no Unity 3D são denominados de Assets, e podem ser descritos como todo 

e qualquer elemento que pode ser utilizado no jogo sério. Estes elementos podem ser músicas, 

objetos em 3D modelados em ferramentas externas, imagens, fontes, arquivos de texto e todos 

os outros arquivos suportados pelo Unity 3D (UNITY, 2016). 
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A ferramenta Unity 3D, permite uma fácil importação dos Assets bastando apenas 

arrastar e soltar no local desejado dentro do módulo Project View, bem como a criação de 

novos Assets dentro do Unity 3D. 

3.4.2. Game Object 

 
Os Game Objects podem ser descritos como todo elemento que estiver no jogo 

(MACHADO, 2015). Um mesmo elemento pode ser formado de múltiplos Game Objects 

dependendo da necessidade. Assim, um personagem pode ser um Game Object principal com 

vários Game Objects filhos, como as partes de seu corpo e elementos que o compõem, 

podendo ser atribuídos diferentes tipos de interação para cada Game Object. 

3.4.3. Scripts 

 

Os scripts são responsáveis por realizar a interação dos elementos que compõem o 

jogo sério, desde trabalhar com o motor de física do jogo à criação de efeitos gráficos, 

movimentação dos personagens, alteração de status de elementos e mudanças de cenários. Os 

scripts são os elementos básicos para que um jogo sério funcione. Os scripts podem ser 

criados no próprio Unity 3D, e editados na ferramenta padrão ou com o auxílio do Microsoft 

Visual Studio 2015. 

O Unity 3D aceita scripts nas linguagens C# e JavaScript, sendo possível utilizar os 

scripts nas duas linguagens, em um mesmo projeto, e não há perda de desempenho 

independente da linguagem escolhida. 

Durante o desenvolvimento do presente trabalho foram criados scripts na linguagem 

C# para a movimentação de câmera, mapeamento da área, alteração da maquete 

tridimensional e para a realização dos cálculos necessários para o funcionamento do protótipo 

de simulação. 

3.4.4. Scene View 

 
O módulo Scene View (Figura 3.8) é a área da interface que exibe todos os elementos, 

que fazem do protótipo de simulação com a abordagem da temática de jogo sério, permitindo 

manipulá-los em qualquer eixo de direção, rotacioná-los para qualquer lado e redimensioná-

los da forma desejada com o intuito de criar uma cena (UNITY, 2016). 
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Figura 3.8 - Tela do Unity 3D com o módulo Scene View, em destaque. 

 

3.4.5. Game View 

 
No módulo Game View (Figura 3.9), recurso implementado na ferramenta Unity 3D 

ocorre a visualização da cena criada na perspectiva da câmera adicionada ao jogo, ou seja, é 

feita a visualização que o usuário terá do aplicativo, não permitindo alterações nos elementos 

de cena (UNITY, 2016). 

 

 

Figura 3.9 - Tela do Unity 3D com o módulo Game View, em destaque. 
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3.4.6. Hierarchy View 

 
No módulo Hierarchy View (Figura 3.10), são listados todos os Game Objects que 

estão na cena atual, sendo exibidos na ordem em que foram adicionados, podendo ser 

realocados (UNITY,2016). 

 

 

Figura 3.10 - Tela do Unity 3D com o módulo Hierarchy View, em destaque. 

 

3.4.7. Project Window 

 
No módulo Project Window (Figura 3.11) podem ser gerenciados todos os Assets 

disponíveis no projeto, reorganizados, adicionados em pastas ou modificados (UNITY,2016). 
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Figura 3.11 - Tela do Unity 3D com o módulo Project Window, em destaque. 

3.4.8. Inspector Window 

 
No módulo Inspector Window (Figura 3.12) são apresentadas as propriedades e 

configurações detalhadas dos Game Objects que estão sendo desenvolvidas, sendo possível 

alterar suas características físicas e espaciais (UNITY, 2016). 

 

Figura 3.12 - Tela do Unity 3D com o módulo Inspector Window, em destaque. 
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3.4.9. Terrain 

 
O Terrain é um Game Object utilizado para desenvolver paisagens tridimensionais, 

podendo ser modelada de diversas formas e inseridos objetos de cena e texturas no mesmo. 

O Unity 3D fornece ferramentas gráficas para a edição destes objetos, podendo ser 

realizada com alguns cliques modelando toda sua estrutura física com diferentes pontos de 

altitude, e diferentes texturas em áreas específicas que o desenvolvedor deseje adicionar. Os 

objetos do tipo Terrain também podem ser desenvolvidos e modelados através de scripts 

podendo ser remodelado ou criado de forma a dar impressão de ser algo infinito (KULESZ, 

2015). 

O Unity 3D permite que a modelagem do Objeto Terrain seja realizado através de um 

arquivo de imagem RAW com o chamado heightmap. Para o desenvolvimento do protótipo do 

simulador, o objeto do tipo Terrain foi utilizado juntamente com um heightmap da área de 

estudos para modelar a ilha Ponta do Tubarão. 

 

3.4.10. Camera 

 
 O Game Object do tipo Camera faz o papel das funções de câmera do jogo, 

responsável pela captação das imagens e exibição do jogo ao usuário. 

 

3.4.11. Skyboxes 

 
 Os recursos do Unity 3D denominados de Skyboxes são texturas panorâmicas, 

geralmente vinculadas à câmera do jogo, que são renderizadas por trás dos objetos da cena, 

fazendo com que seja possível a visualização do céu ao se olhar para cima ou outro tipo de 

cenário que complemente o jogo desenvolvido (UNITY, 2016) 

O Unity permite a criação de Skyboxes apartir de imagens selecionadas pelo 

desenvolvedor, segmentadas por eixo de exibição. Por padrão o Unity disponibiliza em seu 

pacote básico de Assets alguns Skyboxes, e estes foram utilizados neste trabalho para simular 

o céu durante o dia. 
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4. Capítulo IV - O Protótipo de Simulação 

 

 
  



 

 67 

 

4.1. Contextualização 
 
Para a determinação da quantidade e intensidade do nível de erosão/deposição com o 

uso da análise linear, e o uso da metodologia do DSAS para o estabelecimento das linhas de 

costa, foram utilizadas para a construção da área estudo dentro do ambiente de simulação, a 

correlação das informações meteoceanográficas, dos dados altimétricos, dos dados 

batimétricos mapeados via a metodologia de heightmap, ou mapa de altura. 

O Mapa de altura é um recurso disponível na área da computação gráfica, que é 

representado por uma imagem bidimensional,que armazena os valores relativos à elevação de 

uma superfície, para a exibição como gráficos tridimensionais (KULESZ, 2015).  

Estes mapas são amplamente utilizados em sistemas de informação geográfica, na 

renderização de terrenos em geral, e são usados nos videogames modernos para armazenar um 

terreno de acordo com a sua elevação, sendo este terreno depois capeado com as texturas 

visando criar cenários os mais realísticos possíveis. 

4.2. Heightmap 

 
O Unity 3D permite que a modelagem do Objeto Terrain seja realizada através de um 

arquivo de imagem RAW com o respectivo heightmap. Na Figura 4.1 é apresentado um 

heightmap, e sua respectiva representação do relevo. 

 

Figura 4.1 - Exemplo de um heightmap, e sua projeção tridimensional correspondente 

 
Para que seja possível a implementação do volume de terreno no simulador utilizou-se 

de um mapa de altura (heightmap), da área da ilha barreira de Ponta do Tubarão. 



 

 

 

Os heightmaps (mapas de a

representam a altura de cada ponto contido na imagem. Os pontos são representados em uma 

escala que varia de 0 (zero) a 255 (Duzentos e Cinquenta e Cinco). 

Onde 0 representa uma 

que possui a altura máxima do local. Assim, 

heightmap, para ter-se o tom de cinza que vai representar a altitude corretamente. 

 

Figura 4.2 - A escala de representação de um heighmap, de 0 a 255

 

Como resultado do processamento do 

obteve-se a seguinte imagem (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - O heighmap, da Ilha de Ponta do Tubarão. Fonte: Autoria Própria.

 
A Figura 4.4 representa aá

mapeada via heightmap em tons de 

de 0 a 255 na ferramenta Unity 3D

 

(mapas de altura) são imagens em tons de cinza (

representam a altura de cada ponto contido na imagem. Os pontos são representados em uma 

escala que varia de 0 (zero) a 255 (Duzentos e Cinquenta e Cinco).  

Onde 0 representa uma área que não possui uma altitude, e 255 representa uma área 

que possui a altura máxima do local. Assim, pode-se escalar os valores da área real e 

o tom de cinza que vai representar a altitude corretamente. 

A escala de representação de um heighmap, de 0 a 255 

Como resultado do processamento do heightmap, na ilha barreira de

imagem (Figura 4.3). Um arquivo de imagem da área em formato .RAW

, da Ilha de Ponta do Tubarão. Fonte: Autoria Própria.

representa aárea da zona costeira da ilha barreira de Ponta do Tubarão 

em tons de escala de cinza, cuja representação de um 

Unity 3D. 
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ltura) são imagens em tons de cinza (Figura 4.2), que 

representam a altura de cada ponto contido na imagem. Os pontos são representados em uma 

área que não possui uma altitude, e 255 representa uma área 

escalar os valores da área real e aplicar o 

o tom de cinza que vai representar a altitude corretamente.  

barreira de Ponta do Tubarão 

m da área em formato .RAW.  

, da Ilha de Ponta do Tubarão. Fonte: Autoria Própria. 

rea da zona costeira da ilha barreira de Ponta do Tubarão 

representação de um heightmap varia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.4 - O heightmap
Autoria Própria. 

 

4.3. Modelagem da Maquete Tridimensional
 

Com o objetivo de ser intuitivo aos desenvolvedores, o 

interface amigável e de fácil com

Game View, a Hierarchy Window

facilita o desenvolvimento dos jog

de cena, scripts, texturas e exemplos em sua loja virtual (

encontrar uma ampla variedade de componentes 

paga ou gratuita 

Na Figura 4.5 pode ser observada o mapeamento da ilha barreira Ponta do Tubarão a 

partir do uso da técnica do mapa de altura, ou 

 
 

heightmap, da Ilha de Ponta do Tubarão na ferramenta 

Modelagem da Maquete Tridimensional 

Com o objetivo de ser intuitivo aos desenvolvedores, o Unity

interface amigável e de fácil compreensão, dividida em 5 (cinco) módulos

Window, o Project Window e o Inspector View

lita o desenvolvimento dos jogos e aplicativos fornecendo uma vasta biblioteca de objetos 

, texturas e exemplos em sua loja virtual (AssetStore

uma ampla variedade de componentes prontos que são disponibilizad

pode ser observada o mapeamento da ilha barreira Ponta do Tubarão a 

partir do uso da técnica do mapa de altura, ou heightmap. 
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, da Ilha de Ponta do Tubarão na ferramenta Unity 3D. Fonte: 

Unity 3D conta com uma 

módulos, o Scene View, o 

View. O Unity 3D também 

vasta biblioteca de objetos 

AssetStore) onde é possível 

disponibilizados de forma 

pode ser observada o mapeamento da ilha barreira Ponta do Tubarão a 
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Figura 4.5 - Tela do Unity 3D com a imagem da maquete mapeada no heightmap, da Ilha de 
Ponta do Tubarão. 

 
 

4.4. Mapeamento da Área via heightmap 
 
Para que ocorra o mapeamento da maquete da área faz-se necessário o recebimento 

dos arquivos com os dados da ilha, e correlacioná-lo com o heightmap desta, para que 

tenhamos uma referência do que é ilha, e o que não é ilha, assim quando da realização dos 

cálculos no Unity 3D será mais fácil realizar a erosão, e a deposição, remodelando a maquete 

criada. 

Para a manipulação e processamento dos arquivos de entrada, os mesmos foram 

padronizados no formato CSV (Comma Separated Value) contendo os seguintes dados 

ordenados, separados por “ ; ”. 

o ID:  Identificador numérico inteiro que marca a ordem dos dados; 
o Z:  Valor da altura no ponto correspondente, o valor pode ser passado como valor 

inteiro ou como ponto decimal, podendo ser um valor positivo ou negativo; 
o X:  Valor da coordenada geográfica no eixo X; 
o Y:  Valor da coordenada geográfica no eixo Y. 

 O arquivo de entrada poderá ser criado em um programa de planilhas desde 

que o resultado final contenha todos os dados referente a cada pixel do heightmap, ou seja, se 

a imagem tiver dimensões de 1000 pixels de largura por 500 pixels de comprimento o arquivo 

deve conter 500,000 linhas de dados, um para cada ponto da imagem. Para que tenhamos a 
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quantidade exata de pontos devemos levar em consideração, a escala da imagem, no caso a 

distância entre os centros de cada pixel é o equivalente a 5 metros na escala do mapa de onde 

foram extraídos os dados utilizados para criar o heightmap. 

Dois arquivos são necessários neste processo, sendo que o primeiro deles deverá 

conter o dado de toda a área da imagem, incluindo os dados de batimetria, no segundo arquivo 

deverá conter os dados somente da área da ilha, sem a batimetria da área ao redor. Assim, é 

possível isolar o que é ilha, do que não é ilha na imagem. 

Na execução do algoritmo de composição, faz-se necessário o recebimento do nome 

juntamente com o caminho dos arquivos que serão lidos, após esta leitura, e seus dados 

armazenados, estes são dispostos em conjunto (dados de arquivo e dados da área) em forma 

de lista atendendo aos valores de largura e altura da imagem. Neste momento pode-se saber 

exatamente as coordenadas em X e Y (coordenadas reais) da área e o valor de I e J 

(coordenadas espaciais) no mesmo ponto na imagem.  

Após mapear a área inteira o algoritmo realiza o mapeamento da ilha, para que o 

sistema saiba identificar o que faz referência a ilha, e o que não faz referência a ilha, uma 

fórmula é utilizada para acelerar o processamento, que em vez de percorrer toda a lista com os 

valores, passa a olhar somente para os dados de mesma coordenadas, quando as coordenadas 

são calculadas é posto um marcador booleano indicando que aquele dado faz parte da ilha. 

 

4.5. Implementação da Maquete Tridimensional 
 
 

O Unity 3D fornece as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de ambientes 

tridimensionais, como a possibilidade de desenvolvimento de jogos sérios, e 

consequentemente simuladores. 

Para que seja possível uma representação gráfica fiel,da área de estudos dentro do 

motor de jogos Unity 3D, foi necessário criar um objeto de jogo (Game Object) Terrain, onde 

foram utilizadas de forma correlacionada as informações altimétricas (números que 

representam a altitude acima do nível médio do mar) e batimétricas  (números que 

representam a altitude abaixo do nível médio do mar) mapeadas via a metodologia de 

heightmap, chegando ao resultado exibido na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Heightmap da Ilha de Ponta do Tubarão gerado através da correlação de dados 
coletados in loco com as informações das imagens de satélite LANDSAT 7. Fonte: Autoria 
Própria 

 

Cada pixel da imagem gerada corresponde a um ponto de 5 metros quadrados no 

mundo real, que é a segurança da resolução do sensor orbital LANDSAT 7 - Land Remote 

Sensing Satellite 7 - cuja imagem foi obtida e posteriormente foi tratada e correlacionada com 

os dados altimétricos e batimétricos da área, assim, foi gerada uma imagem com 1000 pixels 

de comprimento por 500 pixels de altura. 

O Unity 3D possui uma limitação quando se trata da criação de objetos do tipo 

Terrain. Esses objetos só podem ser no formato quadrado e atender a uma tabela fixa de 

tamanhos, a área da Ilha de Ponta do Tubarão possui formato retangular, e com isso a engine 

não aceita o heightmap gerado. Para contornar este problema, seguindo sua documentação da 

ferramenta Unity, o mesmo foi ajustado em uma imagem quadrada de tamanho 1025x1025 

(Figura 4.7) onde todos os pixels que não foram da imagem do heightmap gerado, recebem o 

valor 0 (Zero),o que quer dizer que não há alteração de altura. 
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Figura 4.7 - Heightmap da Ilha de Ponta do Tubarão adequado aos padrões do Unity 3D 

 

Quando o heightmap é adicionado ao Unity 3D, as características dos 3 (três) eixos 

devem ser devidamente preenchidas, no caso da área de estudos no eixo Y (largura) tem-se 

1025, no eixo X (comprimento) tem-se 1025 e no eixo Z (altura) tem-se 10, que representa 10 

metros no mundo real, isso quer dizer que o maior valor encontrado entre o ponto mais baixo 

e mais alto da maquete pode ter até 10 metros de altura, os demais valores são escalonados de 

acordo com seu tom de cinza. Após a devida configuração dos dados e a adição de uma 

textura de areia, chegamos à seguinte maquete tridimensional (Figura 4.8),após adicionada 

uma textura de areia e um Asset que simula o oceano. 
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Figura 4.8 - Maquete tridimensional da ilha Ponta do Tubarão produzida no Unity 3D com o 
auxílio de um heightmap em formato quadrado da área. 

 
 

4.6. Implementação dos Processos por meio de Scripts 
Modificadores da Maquete 

 
Numa maquete 3D, onde se tem dados do mundo real, tais como as coordenadas 

geográficas que são usadas como entrada, faz-se necessário que seja realizado um 

mapeamento da área, para que dada uma coordenada geográfica tenhamos como identificar o 

ponto, o pixel referente, a essa coordenada na maquete tridimensional, assim é possível alterar 

seus valores ou coletar informações sobre um determinado ponto.  

O script responsável por realizar o mapeamento da área é chamado de MappingArea, e 

possui 5 (cinco) métodos (Figura 4.9) responsáveis pelo mapeamento da área e uma estrutura 

de dados chamada DadosArea responsável por organizar os dados armazenados de cada ponto 

da área mapeada. 

 



 

 75 

 

 

Figura 4.9 - Diagrama de Classe com a representação do Unity 3D do script MappingArea. 

 

4.6.1. Métodos do Script MappingArea 
 
 

Na metodologia de Desenvolvimento de Software que usa linguagens orientadas a 

objetos, um método é uma função (rotina de programação) que está associada a um objeto, e 

que possui acesso aos seus dados. 

 Os métodos determinam o comportamento dos objetos de uma classe, e são análogos 

às funções ou procedimentos da programação estruturada. 

Ainda, em linguagens baseadas em classe, os métodos definem o comportamento a ser 

exibido pelas instâncias da classe associada no tempo de execução do programa. 

Awake - É o construtor que inicia antes de todos os outros códigos do sistema, este 

tipo de construtor é chamado logo após a instância dos Game Objects. Neste script o método 

Awake instancia todas as variáveis e chama o método Mapeia passando as strings com a 

localização dos arquivos de entrada com os dados da área como um todo e da ilha isolada para 

que seja realizado o mapeamento 

Mapeia - Método principal responsável por chamar os métodos que lerão os arquivos 

de entrada e passarão os devidos parâmetros para os outros métodos que fazem o 

mapeamento. 
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MapeiaPixels - Método que realiza o mapeamento dos pontos da área como um todo, 

recebe como entrada a matriz referente à área que conterá o mapeamento no final, e os valores 

de largura e comprimento da área a ser mapeada. O método retorna a matriz 

recebida devidamente preenchida com os valores do arquivo de entrada armazenados em 

objetos de DadosArea. 

MapeiaIlha - Método responsável por fazer o mapeamento da ilha, seu objetivo é 

localizar todos os pontos que pertencem à ilha dentro da matriz que foi gerada pelo 

método MapeiaPixels, e seguida alterar todos as variáveis isIlhapara true caso o ponto seja 

parte da ilha. Este método recebe o mapeamento realizado pelo algoritmo MapeiaPixels, e 

alista de dados criada pelo método ReadFile, retornando a versão final da matriz de dados 

devidamente preenchida. 

ReadFile - Método que lê os arquivos de entrada, recebendo o caminho do arquivo e 

retornando uma lista de dados do tipo DadosArea com os dados lidos. 

 

4.6.2. Funcionamento do Protótipo de Simulação 
 

Durante a execução do algoritmo são passados os caminhos de ambos os arquivos com 

os dados a serem lidos, após esta leitura, os dados são armazenados, são dispostos em 

conjunto (dados de arquivo e dados da área) em forma de matriz atendendo aos valores de 

largura e altura da imagem. Neste momento pode-se saber exatamente as coordenadas em X e 

Y (coordenadas reais) da área e o valor de I e J (coordenadas espaciais) no mesmo ponto na 

imagem.  

Após mapear a área inteira o algoritmo realiza o mapeamento da ilha, para que o 

sistema saiba identificar o que faz referência a ilha e o que não faz referência a ilha. Os dados 

são armazenados em uma matriz do tipo de uma estrutura de dados (Struct) chamada 

DadosArea, de forma matricial. A estrutura dedados contém para cada ponto os valores de: 

• id:   Variável numérica sequencial para organização dos dados. 

• I: Número da linha na qual o dado se encontra; 

• J: Número da coluna na qual o dado se encontra; 

• X: Coordenada geográfica do dado no eixo X; 

• Z:  Valor do ponto no eixo Z, altura atual neste ponto; 

• Y: Coordenada geográfica do dado no eixo Y; 

• isIlha: Variável que indica se o ponto faz parte da ilha ou não; 



 

 77 

 

Desta forma pode-se localizar por toda a área, seja através das coordenadas 

geográficas (X e Y) ou través das coordenadas espaciais (I e J). 

4.6.3. Mapeamento dos Transectos 
 

Os transectos são um dos elementos mais importantes do sistema, dado que todos os 

cálculos são realizados em cima destes, por isso o protótipo de simulação deve estar pronto 

para localizar os pontos principais referentes ao transector dentro da área da maquete 

tridimensional. 

 Para que isso seja feito, o sistema é alimentado com arquivos que contém os dados de 

localização de cada transector, e arquivos individuais com os dados temporais coletados para 

a realização do prognóstico. O Mapeamento dos transectos é feito pelo método 

MappingTransecto apresentado na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 - Diagrama de Classe com a representação do Unity 3D do script 
MappingTransecto. 

 

4.6.4. Detalhamento dos Métodos utilizados no protótipo de simulação 

 
No desenvolvimento do mapeamento dos transectos na maquete alguns métodos foram 

desenvolvidos, e são explicados abaixo. 

Start - Construtor responsável por iniciar todas as variáveis e chamar o método 

MapShoreLine para realizar o mapeamento da linha de costa inicial. 

MapShoreLine - Método responsável por procurar os pontos referentes a cada 

transecto dentro da matriz de mapeamento criada no script MappingArea. Para otimizar o 
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processo, primeiro o algoritmo busca a linha na qual a coordenada se encontra e depois a 

coluna, evitando assim que se percorra todos os pontos a todo momento.  

Cada transecto possui um ângulo e por isso os dados dos transectos não são valores 

exatos, alinhando isso ao fato de a precisão da área de estudo ser de 5 metros e que cada 

transecto está localizado a uma distância de 10 metros um do outro, este método trabalha com 

um esquema de aproximação de valores, sempre buscando o valor que mais se aproxima do 

valor buscado para que seja possível trabalhar a erosão ou deposição em cima das linhas de 

costa encontradas.  

Após localizado os dados no mapeamento feito pelo método MappingArea uma lista 

de DadosArea é retornada com os pontos referentes à linha de costa, tornando possível alterar 

os pontos no heightmap a partir da coordenada espacial. 

ReadFile - Método responsável por ler os arquivos com os dados das localizações 

dostransectos. 

TransectoPoints - Método responsável por ler os arquivos com os dados temporais 

coletados de cada transecto para que seja possível realizar a análise linear. 

4.6.5. Funcionamento e Carga dos Dados 

 
Inicialmente são localizados os pontos dos transectos dentro da ilha, para isso é 

carregado um arquivo no formato CSV (Comma Separated Value) contendo os seguintes 

valores: 

• id  - Variável numérica sequencial para organização dos dados; 

• start_X - Coordenada geográfica que marca o ponto inicial do transecto no eixo 

X; 

• start_Y - Coordenada geográfica que marca o ponto inicial do transecto no eixo 

Y; 

• end_X - Coordenada geográfica que marca o ponto final do transecto no eixo X; 

• end_Y - Coordenada geográfica que marca o ponto final do transecto no eixo Y; 

• linhaDeCosta_X - Coordenada geográfica que marca o ponto onde está localizada 

a linha de costa dentro deste transecto no eixo X; 

• linhaDeCosta_Y- Coordenada geográfica que marca o ponto onde está localizada a 

linha de costa dentro deste transecto no eixo Y; 

• angulo - Valor que indica o ângulo do transecto. 
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Logo após serem localizados estes valores, o script lê um novo arquivo, um por um, 

cada transecto, nestes arquivos estão os dados temporais que serão utilizados para que seja 

feita a análise linear temporal da linha de costa, e os armazena na variável Pontos da estrutura 

de dados TransectoPoints juntamente com os outros dados já lidos. 

Com todos os dados mapeados, o método MapShoreline é chamado para realizar o 

mapeamento da linha de costa inicial que servirá de referência para calcular as próximas 

linhas de costa. 

4.6.6. O Algoritmo de Prognóstico 
 

O prognóstico usa como referências, a linha de base, que é uma linha de referência 

paralela a linha de costa, e os transectos, que são linhas perpendiculares a linha de base com 

espacejamento regular entre estes. No caso os transectos estão separados uns dos outros de 10 

em 10 metros, e que cada pixel da maquete tem resolução de 5 x 5 metros. 

O prognóstico foi implementado via um algoritmo que calcula a distância da linha de 

base à nova linha de costa. Os cálculos são feitos seguindo o padrão utilizado no DSAS 

(THIELER et al., 2009), apartir da utilização de regressão linear para que encontremos os 

novos pontos a serem exibidos. O script responsável por calcular a nova linha de costa pode 

ser visto na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Diagrama de Classe com a representação do Unity 3D do script Prognostico. 
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4.6.7. Métodos do Algoritmo de Prognóstico 
 

A seguir são apresentados os principais métodos presentes e implementados no script 

do Algoritmo de Prognóstico. 

Start - Construtor responsável por iniciar as variáveis e chamar o método 

StartPolypara calcular a função polinomial referente a cada transecto. 

StartPoly - Após lidos os dados de entrada com os valores temporais de cada 

transecto, este método se encarrega de realizar a regressão linear com o intuito de encontrar a 

equação polinomial de primeiro grau que descreve a reta que passa por dentre os pontos 

passados. 

Para a realização deste cálculo a biblioteca MATH.NET Numerics foi utilizada. Esta 

biblioteca é disponibilizada gratuitamente e fornece métodos e algoritmos para a computação 

numérica (MATH.NET, 2016).  

Dentre os vários métodos fornecidos, o método Fit.Polynomial() foi utilizado para 

fazer o ajuste da reta aos pontos com maior precisão através dos mínimos quadrados. Este 

método retorna os coeficientes da equação polinomial de grau 1 (um) que determina a relação 

entre os dados passados. São estes coeficientes: 

 

• Constante que representa a interceptação da reta com o eixo dos Y; 

• Coeficiente de regressão que representa a variação de Y em função da variação de 

uma unidade da variável X. 

Após calculados os coeficientes, estes são armazenados em uma lista do tipo XY, que 

se trata de uma estrutura de dados criada para organizar os coeficientes da função 

anteriormente calculada para cada transecto individualmente. 

O método ProgLin tem como objetivo calcular os pontos da nova linha de costa para 

determinado período de tempo. 

O prognóstico é essencialmente calculado em cima do ângulo de cada transecto 

utilizando do princípio de senos e cossenos para que seja possível ver a variação do ponto que 

marca a linha de costa nos eixos X e Y. Sendo assim, o primeiro passo é calcular o seno e o 

cosseno do ângulo de cada transecto, o resultado deste cálculo é multiplicado pelo período em 

meses e pelo coeficiente de regressão.  

Desta forma teremos a diferença entre a linha de costa inicial e a linha de costa atual 

que está sendo calculada, essa diferença é então somada aos pontos da linha de costa inicial, 
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resultando assim na localização do ponto que marca a nova linha de costa em cada transecto. 

Para que seja possível encontrar o novo valor de X, o valor atual de X é somado com o 

resultado das multiplicações do seno, e para encontrar os valores de Y, o atual valor é somado 

com o valor do cosseno. 

A Figura 4.12 apresenta os elementos necessários a determinação dos novos pontos 

que são determinados após o cálculo em cima do transector. Este cálculo baseia-se no ângulo 

inicial que é o elemento para determinação dos novos X e Y no trasector. 

 
 

 

Figura 4.12 - Determinando os novos Pontos do Transectos da Linha de base com o script 
Prognóstico. 

 

O resultado é adicionado em uma lista com as coordenadas da nova linha de costa para 

que seja posteriormente localizada no heightmap para realizar as alterações na maquete 3D. 

ReadFile - Método responsável por ler os arquivos de entrada com os dados temporais 

dos transectos para que seja realizada a regressão linear. 

Observação: Ao iniciar o sistema, os dados dos transectos são carregados pelo 

método ReadFile, esses dados são passados para o método StartPoly que calcula os 

coeficientes necessários para a realização dos cálculos e os armazena. O método ProgLin só é 

chamado quando necessário,ou seja, quando se vai calcular uma nova linha de costa. 
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4.6.8. Visualização dos Resultados 
 

A Visualização dos resultados é realizado pelo script TerrainErode, o qual realiza as 

alterações na maquete tridimensional para que seja possível a visualização dos resultados. 

No script TerrainErode existe o método que altera os dados do terreno, e 

consequentemente altera a estrutura da maquete.  Se o ponto na linha do transecto avança em 

relação a referência anterior ocorre uma deposição do sedimento, sendo assim ocorre uma 

acresção, e se há o contrário, um retrocesso em relação ao ponto de referência anterior ocorre 

uma erosão.  

Este mapeamento dos pontos no transecto ocorre usando como referência os cálculos 

com base à equação da reta. 

A erosão, ou deposição, é realizada a partir do cálculo da nova linha de costa e 

fazendo alterações no mapa de alturas da maquete tridimensional entre a linha de costa inicial 

e a nova linha de costa. A estrutura do algoritmo pode ser vista na Figura 4.13, representando 

o script TerrainErode. 

 

Figura 4.13 - Diagrama de Classe no Unity 3D do script TerrainErode. 

4.6.9. Métodos do Algoritmo TerrainErode 

 
No desenvolvimento do algoritmo que implementa a modificação da maquete, a rotina 

TerrainErode,  alguns métodos foram desenvolvidos, e são explicados abaixo. A Figura 4.14 

apresenta de forma sucinta o funcionamento deste algoritmo. 



 

 

 

Start - Construtor responsável por iniciar as variáveis com os valores

variáveis heightsEnd e heightsStart

cena da visualização do jogo com o 

heightmap para posterior alteração.

Restaurar- Método 

do Tubarão para o estado inicial, 

armazenados na variável heightsStart

Calcular - Método responsável por pegar os parâmetros de tempo 

usuário, e chamar o método 

Após calculado este método chama o método 

tridimensional seja atualizada com os novos valores.

AlterarTerrain - Método que recebe os dados de localização da nova linha de costa

compara-os com os dados da linha de costa anterior com o intuito de alterar os valores

linhas de costa, remodelando a maquete da ilha Ponta do Tubarão para visualização

resultados. 

Figura 4.14 - Determinação dos Pontos da Linha de Costa.

 

Para que seja possível ver os resultados, este método trabalha calculando a equação da

reta que passa entre o ponto que marca a localização da linha de costa inicial

marca a localização da linha de costa recém

da matriz com os valores do 

Construtor responsável por iniciar as variáveis com os valores

heightsStart recebem a matriz carregada do objeto 

do jogo com o heightmap da ilha Ponta do Tubarão, os valores atuais do 

para posterior alteração. 

Método responsável por restaurar a maquete tridimensional da ilha Ponta

do Tubarão para o estado inicial,  apartir dos valores coletados no método 

heightsStart. 

Método responsável por pegar os parâmetros de tempo 

usuário, e chamar o método ProgLin no script Prognostico para calcular a nova linha de

Após calculado este método chama o método AlterarTerrain para que a maquete

tridimensional seja atualizada com os novos valores. 

Método que recebe os dados de localização da nova linha de costa

os com os dados da linha de costa anterior com o intuito de alterar os valores

linhas de costa, remodelando a maquete da ilha Ponta do Tubarão para visualização

Determinação dos Pontos da Linha de Costa. 

Para que seja possível ver os resultados, este método trabalha calculando a equação da

reta que passa entre o ponto que marca a localização da linha de costa inicial

ca a localização da linha de costa recém-calculada. Entre um ponto e outro todas as

da matriz com os valores do heightmap devem ser alterados. É simples de se andar
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Construtor responsável por iniciar as variáveis com os valores corretos. As 

do objeto Terrain que está na 

da ilha Ponta do Tubarão, os valores atuais do 

responsável por restaurar a maquete tridimensional da ilha Ponta 

apartir dos valores coletados no método Start e 

Método responsável por pegar os parâmetros de tempo selecionados pelo 

para calcular a nova linha de costa. 

para que a maquete 

Método que recebe os dados de localização da nova linha de costa, e 

os com os dados da linha de costa anterior com o intuito de alterar os valores entre 

linhas de costa, remodelando a maquete da ilha Ponta do Tubarão para visualização dos 

 

Para que seja possível ver os resultados, este método trabalha calculando a equação da 

reta que passa entre o ponto que marca a localização da linha de costa inicial, e o ponto que 

calculada. Entre um ponto e outro todas as linhas 

devem ser alterados. É simples de se andar entre os 
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pontos só alterando a linha, porém precisamos da equação da reta para que dado um valor de 

linha saibamos qual coluna pertence a reta e consequentemente ao transecto, e a linha de 

costa. Caso a diferença entre o ponto inicial e o ponto recém-calculado seja positiva, ou seja, 

o novo ponto da linha de costa está à frente do inicial, significa que houve uma deposição, 

assim é necessário adicionar volume à ilha, caso contrário, significa que houve uma erosão, e 

os valores devem ser alterados de forma a remover volume da ilha. 

A lógica por trás da alteração dos valores está em fazer uma máscara andar na linha de 

costa entre os pontos, incrementando ou decrementando os valores do heightmap para que 

seja possível ver as alterações. Uma máscara de tamanho 2 x 4 foi utilizada,pois foi a que 

melhor se adequou a inclinação, e a distância entre os transectos de modo a não deixar falhas 

na forma de "buracos" na maquete. 

Na inicialização do algoritmo, as variáveis são devidamente carregadas, e o método 

AlterarTerrain só é chamado quando o usuário pressiona o botão Calcular na interface 

principal. O método Restaurar é chamado sempre antes de o método Calcular iniciar seus 

procedimentos,sempre que o usuário pressionar o botão Restaurar no menu principal e sempre 

antes de sair do sistema, quando o usuário pressiona o botão Sair no menu iniciar, de forma a 

evitar que as alterações no heightmap sejam permanentes. 

 

4.6.10. A Interface do Protótipo de Simulação 
 

A interface da aplicação desenvolvida possui 3 botões, e uma barra para a seleção dos 

períodos de tempo (Figura 4.15). 

  



 

 85 

 

 

 

Figura 4.15 - Diagrama Tela de Controle do Protótipo Desenvolvido. 

 

O menu do protótipo de simulador desenvolvido aparece sempre que a tecla <ESC> é 

pressionada, e desaparece caso seja pressionada novamente. 

 

4.6.11. Controle do Protótipo de Simulação 
 

Os controles foram construídos com base em jogos tradicionais de computador, com 

pequenas alterações. Para se movimentar o usuário deve utilizar as teclas W, A, S, D. 

 Para movimentar a câmera, o botão direito do mouse deve ser mantido pressionado e 

ao movimentar o mouse a câmera se movimenta junto. Caso o usuário queira maior 

velocidade ao se movimentar pelo mapa, juntamente com as teclas de movimentação,ele pode 

pressionar a tecla SHIFT (esquerdo). Para utilizar o simulador o usuário devepressionar a 

tecla <ESC> para exibir ou esconder o menu do usuário. 

 

4.7. Conformidade dos dados simulados x dados reais  
 

A conformidade do funcionamento do protótipo de simulação foi obtida a partir da 

análise de algumas situações e componentes, que foram obtidos a partir da variabilidade 

erosiva com o uso dos transectos, e pela visualização de cenários da ilha Barreira Ponta do 

Tubarão projetada pelo protótipo de simulação, e os quais foram comparados com os dados 

numéricos obtidos pela ferramenta DSAS da USGS. 
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A primeira análise dos resultados foi feita mediante a observação ao comportamento dos 

transectos com o objetivo da detecção de episódios erosivos e/ou deposicionais, no entanto 

apesar dos processos erosivos predominarem, uma vez por ano observa-se episódios de 

deposição (Tabela 4). 

 

Data de Aquisição 
dos Dados 

Distância média entre a linha de costa e 
a linha de base (metros) 

Variação média da linha de 
costa em relação ao trimestre 
anterior (metros) 

Maio de 2010 256.9 0.0 

Agosto de 2010 266.5 9.6 

Novembro de 2010 261.2 -5.3 

Fevereiro de 2011 256.4 -4.8 

Maio de 2011 249.1 -7.2 

Agosto de 2011 253.6 4.4 

Novembro de 2011 245.7 -7.9 

Fevereiro de 2012 233.8 -11.9 

Maio de 2012 220.4 -13.3 

Agosto de 2012 224.4 4.0 

Novembro de 2012 210 -14.4 

Tabela 4 - Distância média entre a linha de costa e a linha de base em cada trimestre e 
suas respectivas variações, observa-se um episódio de relativa deposição a cada ano. 
 

A partir da análise média da variação da linha de costa percebeu-se que a série de dados 

estudada apresentou uma tendência predominantemente erosional, e a análise linear aplicada 

aos dados obtidos em campo mostrou uma covariância de 87%, e descreveu de maneira 

simples e rápida a evolução das linhas de costa para a nossa área de testes, a partir dessa 

análise observou-se que a Ilha barreira Ponta do Tubarão apresentou uma variação de -5,2 

metros por trimestre (Figura 4.16). 
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Figura 4.16 - Análise da variação da linha de costa da Ilha barreira Ponta do Tubarão, com 
uma taxa de variação erosicional de 5,2m por trimestre, a covariância da análise foi de 87%. 

4.8. Execução do Protótipo de Simulação 
 
A execução do protótipo de simulação pode ser feita dentro do próprio Unity 3D, ou 

pela execução de um aplicativo executável gerado pelo Unity 3D no próprio Sistema 

Operacional (Figura 4.17). 

 

Figura 4.17 - Tela de seleção do aplicativo no sistema operacional 

 



 

 

 

Após feita a seleção e execução via um duplo clique no aplicativo, é 

do protótipo de simulação no

Figura 4.18 - Tela com a execução do protótipo de simulação.

 
O menu do protótipo de simulação desenvolvido aparece sempre que a tecla <ESC> é 

pressionada (Figura 4.19), e desaparece caso seja pressionada novamente. Ao pressionar o 

botão Calcular o sistema efetua o cálculo dos valores dos transectos para posterior plotagem 

pelo método TerrainErode

originais dos transectos da Ilha de Ponta do Tubarão, antes da aplicação dos cálculos de 

erosão ou deposição. 

 

pós feita a seleção e execução via um duplo clique no aplicativo, é 

no Sistema Operacional, conforme pode ser visto na 

Tela com a execução do protótipo de simulação. 

O menu do protótipo de simulação desenvolvido aparece sempre que a tecla <ESC> é 

, e desaparece caso seja pressionada novamente. Ao pressionar o 

botão Calcular o sistema efetua o cálculo dos valores dos transectos para posterior plotagem 

TerrainErode, e ao pressionar o botão Restaurar o sistema recu

originais dos transectos da Ilha de Ponta do Tubarão, antes da aplicação dos cálculos de 

88 

pós feita a seleção e execução via um duplo clique no aplicativo, é aberta a execução 

, conforme pode ser visto na Figura 4.18. 

 

O menu do protótipo de simulação desenvolvido aparece sempre que a tecla <ESC> é 

, e desaparece caso seja pressionada novamente. Ao pressionar o 

botão Calcular o sistema efetua o cálculo dos valores dos transectos para posterior plotagem 

, e ao pressionar o botão Restaurar o sistema recupera os valores 

originais dos transectos da Ilha de Ponta do Tubarão, antes da aplicação dos cálculos de 



 

 

 

Figura 4.19 - Interface do protótipo de simulação acionada pela tecla <ESC>, onde são 
apresentados 03 botões, e a barra de sele

 
 Como pode ser visto na 

intensa atividade erosiva em sua área central, mostrado no retângulo A, e em sua extremidade 

esquerda uma atividade deposicional, retângulo B, o que pôde ser constatado 

 

Figura 4.20 - Resultado do modelo desenvolvido 
com a linha de costa inicial em azul e a nova linha de costa em vermelho, com ênfase nas 
áreas A e B, onde é mostrada uma intensa atividade erosiva na área A e uma atividade 
deposicional na área B tempo. Fonte: Au

 

Interface do protótipo de simulação acionada pela tecla <ESC>, onde são 
apresentados 03 botões, e a barra de seleção dos períodos de tempo. 

Como pode ser visto na Figura 4.20, a ilha barreira Ponta do Tubarão obteve uma 

intensa atividade erosiva em sua área central, mostrado no retângulo A, e em sua extremidade 

esquerda uma atividade deposicional, retângulo B, o que pôde ser constatado 

Resultado do modelo desenvolvido para 5 períodos de tempo (1 ano e 3 meses) 
com a linha de costa inicial em azul e a nova linha de costa em vermelho, com ênfase nas 
áreas A e B, onde é mostrada uma intensa atividade erosiva na área A e uma atividade 
deposicional na área B tempo. Fonte: Autoria Própria. 
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Interface do protótipo de simulação acionada pela tecla <ESC>, onde são 

Ponta do Tubarão obteve uma 

intensa atividade erosiva em sua área central, mostrado no retângulo A, e em sua extremidade 

esquerda uma atividade deposicional, retângulo B, o que pôde ser constatado in loco. 

 

para 5 períodos de tempo (1 ano e 3 meses) 
com a linha de costa inicial em azul e a nova linha de costa em vermelho, com ênfase nas 
áreas A e B, onde é mostrada uma intensa atividade erosiva na área A e uma atividade 
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A ferramenta DSAS implementada como plugin no software ArcGIS foi utilizada 

como referência na validação dos dados e geração de resultados,os quais foram 

posteriormente comparados com os dados gerados pelo protótipo de simulação. 

Os dados gerados pela ferramenta DSAS (Figura 4.21) foram comparados com os 

resultados obtidos numa versão diferente do protótipo de simulação que foi utilizada,onde, ao 

invés de se ter a remodelagem completa da maquete tridimensional, demonstrando a erosão e 

a deposição como esperado, o sistema projeta a nova linha de costa para que seja possível 

visualizá-la com maior facilidade. 

 

 

Figura 4.21 - Comparação entre os resultados apresentados pelo sistema desenvolvido e o 
resultado apresentado pelo DSAS para os 5 (cinco) períodos de tempo que se pode calcular. 
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A validação foi realizada em três etapas, verificando os valores numéricos que são 

calculados nos métodos desenvolvidos, avaliando a localização das linhas de costa na 

maquete tridimensional com o intuito de eliminar erros de mapeamento, e foram avaliados os 

resultados após a alteração das linhas de costa, com a remodelagem da ilha como um todo, 

exibindo como ela ficaria após o período de tempo a ser calculado. 

Foi realizada uma comparação com os resultados para todos os pontos da ilha Ponta 

do Tubarão para todos os períodos de tempo disponíveis para o cálculo e foi visto que os 

resultados se mostraram fiéis aos obtidos pela ferramenta DSAS, fazendo com que a 

ferramenta desenvolvida sirva a seu propósito inicial. 
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4.9. Artigo 01 - Publicado - Representação Tridimensional de 
Processos de Erosão Costeira em Ilhas Barreiras Utilizando 
Tecnologia de Jogos 
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4.10. Artigo 02 - Submetido  - A Game Engine Applied to 
Construction Coastal Erosion Scenarios on Sandy Beaches - 
Computacional Geosciences 
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5. Capítulo V - Considerações Finais 
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5.1. Conclusões  
 

Esta tese apresentou um processo de construção de protótipos de simulação utilizando 

tecnologias de jogos, o qual foi aplicado e testado na representação de processos de erosão 

costeira na ilha barreira de Ponta do Tubarão, litoral setentrional do estado do Rio Grande do 

Norte, uma região bastante estudada e com intensa dinâmica sedimentar, e na qual o 

GEOPRO - Laboratório de Geoprocessamento da UFRN possui dados históricos bastante 

precisos. 

Para tanto foram identificadas e estudadas as forçantes meteoceanográficas atuantes 

no período cujos dados foram coletados, entre maio de 2010 e novembro de 2012, objetivando 

a identificação de períodos intra-anuais (curto prazo) e interanuais (médio prazo). As 

modificações temporais da paisagem em curtos intervalos de tempo mostram trechos de linha 

de costa com balanço sedimentar negativo ou áreas de erosão e, mais localmente, positivo ou 

áreas de deposição. Os dados coletados que registraram estas modificações subsidiaram a 

concepção e a construção do protótipo de simulação. 

Com estas informações, foram feitos estudos de quais ferramentas computacionais 

poderiam representar o efeito causado por estas forçantes meteoceanográficas nas feições 

geomorfológicas da área, e suas consequências na evolução dos sistemas costeiros sobre os 

quais atuam, como proposto neste trabalho, com objetivo de auxiliar na visualização de 

cenários futuros de inundação e erosão costeira, e áreas adjacentes (estuários e lagunas). 

A área na qual os dados foram coletados, a ilha barreira de Ponta do Tubarão, 

localizada no litoral setentrional do RN, apresenta fragilidades naturais e ambientais, e possui 

grande relevância socioeconômica, tendo em vista as múltiplas atividades de exploração de 

recursos naturais nesta região, dentre elas as indústrias do petróleo, do sal, os campos de 

produção de energia eólica e carcinicultura. Na mesma região estão abrigadas comunidades 

cultural e economicamente dependentes da pesca artesanal e das atividades procedentes dos 

benefícios oferecidos pelos bosques de manguezais. 

Na implementação do protótipo apresentado nesta tese foram utilizadas tecnologias 

como ambiente de desenvolvimento de jogos Unity 3D, e linguagem de programação 

orientada a objetos C# (C Sharp). A escolha desta plataforma foi em decorrência do extenso 

uso da referida ferramenta no desenvolvimento de jogos profissionais, além da mesma ser 

uma das poucas que permite a alteração da maquete no momento da sua execução.  
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No desenvolvimento foi utilizada a temática de Jogos Sérios, e metodologias como 

análise linear e análise harmônica para desenvolver mecanismos que pudessem ser usados 

para permitir a construção de prognósticos e visualização de futuros, mediante o cálculo, e 

avaliação de tendência das mudanças da linha de costa em determinado período de tempo, e 

consequente mudança tridimensional da maquete da zona costeira estudada, a ilha barreira de 

Ponta do Tubarão. 

Foi possível, com utilização de algoritmos de prognóstico, delimitar as áreas com 

maior atuação das forçantes meteoceanográficas, e consequentemente identificar os setores da 

área com maior variabilidade erosional e deposicional. 

A utilização de ferramentas de motores de jogos permitiu a implementação, de forma 

mais ágil e flexível, a construção de protótipos de simulação com a ferramenta Unity 3D, e a 

linguagem de programação C Sharp (C#), e gerou uma diminuição significativa de código de 

programação, quando comparado com a programação com CUDA ou com OPENCL, 

simplificando esta programação com a linguagem C#.  

No processo de desenvolvimento do protótipo de simulação foi incorporado o 

algoritmo de regressão linear da ferramenta do DSAS (Digital Shoreline Analysis System), 

extensão desenvolvida para o software ArcGis pela USGS (United States GeologicalSurvey), 

com o objetivo de fazer análise multitemporal e prognóstico da nossa área de estudo, 

mediante a implementação do algoritmo, e das estruturas de dados de seus principais 

elementos: as linhas de costa, as linhas de base e os transectos. 

Uma das dificuldades encontradas na implementação do produto de software desta 

tese, o protótipo de simulação, foi a implementação do volume do terreno de nossa maquete, e 

a futura quantificação do volume de sedimento erodido. Para tanto foi estudada a tecnologia 

de voxels, os quais são elementos de uma imagem, que diferente de um pixel (Picture 

Element), podem armazenar os dados volumétricos da imagem em uma matriz tridimensional, 

podendo assim, a partir de uma imagem, reconstruir um ambiente 3D. 

No entanto, ao trabalhar com voxels em forma de terreno, verificamos que o 

processamento tornou-se inviável para as máquinas disponíveis, desta forma optou-se para 

viabilizar a implementação do objeto do tipo Terrain do Unity 3D.  O objeto do tipo Terrain, 

apesar de não proporcionar um controle volumétrico adequado, foi o mais eficiente em termos 

de processamento, possibilitando a implementação, e execução do protótipo sem necessitar de 

máquinas extremamente potentes. 
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Na implementação do protótipo fez-se uso do paradigma de programação orientada a 

objetos, e a engenharia de software que se concretizou na construção de alguns métodos e 

scripts. 

Para mapear as coordenadas da área de testes, mediante a correlação entre os dados de 

coordenadas geográficas da área, com a implementação das coordenadas espaciais da maquete 

eletrônica, com o uso da técnica de heightmap, e do mapeamento das coordenadas geográficas 

e levantamento geodésico na maquete em um eixo virtual XYZ, foram implementados alguns 

métodos construídos como produto desta tese, e podem ser citados: 

 Mapeia - Método principal responsável por chamar os métodos que lerão os 

arquivos de entrada e passarão os devidos parâmetros para os outros métodos que fazem o 

mapeamento. 

 MapeiaPixels- Método que realiza o mapeamento dos pontos da área como um 

todo, recebe como entrada a matriz referente à área que conterá o mapeamento no final, e os 

valores de largura e comprimento da área a ser mapeada.  

 MapeiaIlha - Método responsável por fazer o mapeamento da ilha, seu 

objetivo é localizar todos os pontos que pertencem à ilha dentro da matriz que foi gerada pelo 

método MapeiaPixels, e seguida alterar todos as variáveis isIlha para true caso o ponto seja 

parte da ilha. Este método recebe o mapeamento realizado pelo algoritmo MapeiaPixels, e a 

lista de dados criada pelo método ReadFile, retornando a versão final da matriz de dados 

devidamente preenchida. 

 ReadFile - Método que lê os arquivos de entrada, recebendo o caminho do 

arquivo e retornando uma lista de dados do tipo DadosArea com os dados lidos. O 

Mapeamento dos transectos é feito pelo método MappingTransecto. 

 TransectoPoints - Método responsável por ler os arquivos com os dados 

temporais coletados de cada transecto para que seja possível realizar a análise linear. 

Dentre os principais scripts construídos no produto desta tese, foram implementados o 

script Prognostico e o script TerrainErode. 

O produto do desenvolvimento desta tese, o processo de construção de protótipos de 

simulação de dinâmica sedimentar, pretendeu preencher de forma específica uma pequena 

lacuna existente em áreas como a Geologia, onde existem escassas ferramentas que permitem 

a visualização tridimensional de uma maquete eletrônica e de um prognóstico. 
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5.2. Recomendações 
 

O produto da presente tese, o protótipo de simulação, pode ser adaptado no 

desenvolvimento de novas aplicações a partir de outros dados de entrada, auxiliando desta 

forma, áreas do conhecimento como Oceanografia, Geologia, Gestão Pública, etc, permitindo 

a visualização e a avaliação de cenários futuros, com o objetivo minimizar os riscos 

econômicos, sociais e ambientais das populações envolvidas nestes ambientes. 

Realizada a validação do protótipo de simulação, e dado o resultado obtido, foi visto 

que o software desenvolvido permite sua utilização para tornar lúdica a visualização de 

cenários deposicionais e/ou erosionais em nossa área de testes para curtos períodos de tempo, 

permitindo sua utilização em ambientes similares como ferramenta de ensino nas Geociências 

e nas Engenharias. 

Os resultados da comparação entre o protótipo desenvolvido e a ferramenta DSAS se 

mostraram satisfatórios, e em conformidade com as variações da linha de costa que ocorreram 

em nossa área de testes durante o período estudado, comprovando a eficácia do protótipo de 

simulação, na visualização e representação da evolução sedimentar da ilha barreira de Ponta 

do Tubarão. 

Com o protótipo de simulação funcionando, torna-se mais fácil a sua adaptação a 

novas áreas de estudo,com base em um novo heightmap, e novos dados de entrada, o que 

beneficiará estudos e representações em campos da ciência tais como a Geologia, a 

Oceanografia, e a Gestão pública, esta última mediante a visualização e representação de 

cenários futuros, o que pode servir para planejamento, prevenção e implantação de medidas 

que permitam a minimização dos danos sociais e econômicos nestas áreas. 

O produto desta tese pode ser ainda, um elemento de estímulo ao desenvolvimento de 

novos aplicativos de software no auxílio à visualização, representação, avaliação, e detecção 

de cenários futuros, tanto em superfície quanto em subsuperfície, como por exemplo, a 

simulação do assoreamento do canal de acesso ao porto ilha em Areia Branca.  

Com isso é possível o desenvolvimento de protótipos de simulação com arquitetura 

aberta, e documentada, para aqueles que desejarem aplicá-lo, onde houver a necessidade de 

uma visualização de prognósticos de erosão costeira e de elevação do nível do mar. 
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