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RESUMO 

 Com inúmeros títulos conhecidos pelo público, o gênero de simulação de 
corrida é um dos difundidos entre os jogadores e desenvolvedores. Estes games 
apresentam elementos importantes de simulação física (cinemática e dinâmica) e de 
Inteligência Artificial (veículos autônomos/oponentes virtuais), fato que desperta o 
interesse de desenvolvedores de diversos jogos e não apenas de jogos de corrida. 
Este trabalho dedica-se a apresentar ferramentas que sirvam de suporte aos inte-
ressados na realização de pesquisas na área de simulação virtual de veículos e 
apontar as técnicas de Inteligência Artificial aplicadas no desenvolvimento de games 
de corrida. 
 

Palavras-chaves: Jogos de corrida, Inteligência Artificial e Indústria de Jogos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A simpleza com que os primeiros jogos eletrônicos foram desenvolvidos se 

contrasta com as técnicas utilizadas na atualidade. Ao longo da história, a evolução 

tecnológica proporcionou um aumento na qualidade gráfica e uma melhoria nos pro-

cessamentos aumentando o grau de realismo dos jogos [1]. As produções atuais 

estão cada vez mais próximas da realidade, uma maneira de cativar novos jogado-

res e propiciar maiores rendimentos à indústria de games. 

Dentre os diversos gêneros de jogos eletrônicos, os games de simulação 

de corrida são um dos mais difundidos entre os jogadores e desenvolvedores. Estes 

jogos que inicialmente imitavam elementos visuais básicos de corridas, hoje buscam 

aproximar cada vez mais o virtual do real. 

Os primeiros jogos eram desenvolvidos em 2D e possuíam grande limita-

ção de seus recursos gráficos. Gran Trak 10 e Night Driver lançados pela Atari nos 

anos de 1974 e 1976 respectivamente são exemplos dessa limitação de recursos. 

Como uma forma de simplificar o cenário eram criadas corridas “noturnas”, recurso 

que abusava da imaginação dos jogadores [2]. 

A evolução dos jogos de corrida deve-se pela busca constante por melho-

rias no realismo visual (computação gráfica), físico (simulação física) e comporta-

mental (Agentes autônomos inteligentes) [2]. 

Estudos para o desenvolvimento destes jogos são motivados pelo grande 

apelo do público e interesse dos desenvolvedores em elementos que estão presen-

tes não apenas nesse gênero, mas como em diversos tipos de jogos: simulação físi-

ca (cinemática e dinâmica) e Inteligência Artificial (veículos autônomos/oponentes 

virtuais) [2]. 

A aproximação cada vez maior de um jogo de simulação de corrida para 

uma corrida real tem sido um dos grandes desafios para a I.A. (Inteligência Artificial). 

Inserir elementos inspirados no mundo real e componentes do comportamento físico 

real dos veículos (cinemática e dinâmica), acarretam o desenvolvimento de um sis-
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tema de Inteligência Artificial sofisticado e de bom desempenho, incentivando pes-

quisas científicas e promovendo o desenvolvimento de algoritmos e técnicas nesta 

área [2]. 

Esse trabalho propõe apresentar ferramentas que sirvam de suporte aos 

interessados na realização de pesquisas na área de simulação virtual de veículos e 

apontar as técnicas de Inteligência Artificial aplicadas no desenvolvimento de games 

de corrida.  

No capítulo 2 deste documento será apresentado um histórico dos jogos 

de corrida. Os fatores responsáveis pela melhoria, sofisticação e maior aproximação 

dos jogos com a realidade serão abordados no capítulo 3. O capítulo 4 irá descrever 

os modelos utilizados para simular o controle da cinemática de um veículo. O capítu-

lo 5 irá tratar da simulação física de corpos rígidos e como esta provê um aumento 

no grau de realismo na simulação de veículos. O capítulo 6 irá apontar as principais 

técnicas de Inteligência Artificial aplicadas no desenvolvimento de games de corrida 

e por fim, no capítulo 7 será apresentado os Agentes Autônomos inteligentes, um 

dos grandes desafios da I.A. no desenvolvimento de jogos de corrida. 
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2 HISTÓRIA DOS JOGOS DE CORRIDA 

 Um dos gêneros mais tradicionais de games são os jogos de corrida, es-

tes revolucionaram a área de jogos em termos gráficos e de performance [4]. As 

produções de títulos de corrida têm sido cada vez mais privilegiadas devido à seme-

lhança com a realidade [5]. 

 Inicialmente, os melhores gráficos eram encontrados em Arcades, cabines 

que permitiam um maior realismo devido à presença de volantes e pedais. Os Con-

soles, microcomputadores dedicados à execução de jogos, eram pouco atrativos.  

Entretanto o interesse nos Arcades diminuía na medida em que o preço dos Conso-

les era reduzido. Em determinado momento, a experiência de jogar em um Console, 

se tornou tão interessante quanto a dos Arcades [6]. 

2.1 DÉCADA DE 1970 

2.1.1 GRAN TRAK 10 

Lançado apenas para máquinas Arcades, este game representou a entra-

da Atari, em 1974, no mundo dos jogos de corrida. As cabines pesavam 180 quilos e 

o jogo apresentava uma visão de cima da pista. Desenvolvido em preto e branco e 

com gráficos muito limitados, as bordas das pistas eram representadas por pontos 

brancos [6]. A Figura 1 apresenta a tela do Gran Trak 10. 
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Figura 1: Gran Trak 10 

 (Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.1.2 NIGHT DRIVER 

Este foi o primeiro jogo de corrida a apresentar uma visão de trás do car-

ro, os trajetos eram indicados por luzes nas laterais da pista e os jogadores eram 

convidados a participar de corridas noturnas [5].  A criação dessas corridas era uma 

forma de simplificar o cenário devido à escassez de recursos gráficos [2]. O Night 

Driver (Figura 2), fazia uso do desenho do interior de um carro pintado sobre a tela 

[3]. 

 

Figura 2: Night Driver 

(Fonte: CLUA, Esteban; BITTENCOURT, João. Desenvolvimento de Jogos em 3D: Concepção, De-

signer e Programação, ICAD – IGames/VisionLab Departamento de Informática – PUC Rio, Centro de 

Ciências Exatas e Tecnológicas Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)) 
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2.2 DÉCADA DE 1980 

2.2.1 RALLY-X 

Lançado pela Namco em 1980, este é um jogo de corrida multidirecional, 

com uma visão de cima e várias pistas e corredores vindo na direção contrária. O 

game possuía um “radar” e suprimento limitado de combustível. O objetivo era correr 

evitando o contato com outros veículos enquanto coletava bandeiras [6]. A Figura 3 

apresenta a tela do Rally-X. 

 

Figura 3: Rally-X 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.2.2 POLE POSITION 

Pole Position (Figura 4), lançado pela Namco em 1982, foi um dos jogos 

de corrida mais influentes de todos os tempos, ganhando inclusive versão para de-

senho animado. Este jogo definiu um novo padrão para os games de corrida, com 

visão em terceira pessoa, gráficos brilhantes e suavidade nos movimentos [6]. 
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Figura 4: Pole Position 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.2.3 R.C. PRO-AM 

Desenvolvido em 1987 pela Rare, o R.C. Pro-Am (Figura 5) apresentava 

visão isométrica e era controlado por rádio para o NES (Nintendo Entertainment Sys-

tem). As pistas eram dinâmicas e se moviam juntamente com os carros [6]. 

 

Figura 5: R.C. Pro-Am 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 
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2.2.4 HARD DRIVIN’ 

Lançado em 1989 pela Atari, foi o primeiro game de corrida a utilizar gráfi-

cos poligonais. Embora os gráficos fossem simples, exigiam bastante dos Consoles 

SEGA Genesis [6]. Jogos como STUN Runner e Drivin Race foram desenvolvidos 

posteriormente utilizando hardware similar. A Figura 6 apresenta a tela do Hard Dri-

vin’. 

 

Figura 6: Hard Drivin' 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.3 DÉCADA DE 1990 

2.3.1 TOP GEAR 

Lançado inicialmente no Japão em 1992 pela Gremlim Graphics, Top Ge-

ar (Figura 7) apresentava gráficos inferiores aos jogos da época. Este game fez 

grande sucesso no Brasil, feito que não se repetiu nos Estados Unidos [6]. 
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Figura 7: Top Gear 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.3.2 SUPER MARIO KART 

Lançado em 1992, este game retrata uma corrida de Kart, cujo os pilotos 

são personagem do jogo eletrônico Mario. Para simular movimentos ao longo de um 

plano tridimensional, o Super Mario Kart (Figura 8) utilizava o “Mode 7” do Super 

Nintendo. Este modo gráfico permitia rotacionar o plano de fundo e alterar a posição 

das escalas, criando um efeito de tridimensionalidade aos games [14]. O game F-

Zero, um outro grande sucesso do Super Nintendo, também utilizava essa técnica 

[6]. 

 

Figura 8: Super Mario Kart 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 
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2.3.3 DAYTONA USA 

Daytona USA (Figura 9), lançado em 1993 pela SEGA, foi um dos jogos 

de Arcade mais lucrativos de todos os tempos. Utilizava gráficos poligonais e compe-

tiu com o Ridge Racer da Namco, lançado para Arcades no mesmo ano. [6]. 

 

Figura 9: Daytona USA 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.3.4 RIDGE RACER 

Lançado em 1994 no Japão e no ano seguinte na América do Norte e Eu-

ropa, este game de corrida Arcade foi um dos títulos originais da PlayStation. A qua-

lidade era garantida por meio da utilização de Gráficos 3D [6]. A Figura 10 apresenta 

a tela do Ridge Racer. 

 

Figura 10: Ridge Racer 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 
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2.3.5 GRAN TURISMO 

Mais que um game de corrida, o Gran Turismo (Figura 11), lançado em 

1997, era um simulador. Com direção realista e uma grande seleção de carros de 

verdade, este jogo modificou o pensamento de que os games de corrida deveriam 

ser semelhantes aos Arcades [6]. 

 

Figura 11: Gran Turismo 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.4 DÉCADA DE 2000 

2.4.1 FORZA MOTORSPORT 

Lançado em 2005 como resposta do Xbox ao lançamento do Gran Turis-

mo, este game foi o primeiro da série Forza. Com mais de dez milhões de cópias 

vendidas, o jogo apresentou corridas mais realistas desde os modelos de veículos 

até a jogabilidade [6]. A Figura 12 apresenta a tela do Forza Motorsport. 
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Figura 12: Forza Motorsport 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.4.2 BURNOUT PARADISE 

Lançado em 2008 pela EA Games, a série Burnout alcançou seu ápice 

gráfico com uma dinâmica não-linear, velocidade, carros super detalhados, cidades 

gigantescas e batidas em câmera lenta [6]. A Figura 13 apresenta a tela do Burnout 

Paradise. 

 

Figura 13: Burnout Paradise 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 



 22 

2.5 GAMES DE CORRIDA NA ATUALIDADE 

2.5.1 GRAN TURISMO 6 

 Gran Turismo 6 (Figura 14), lançado em 2013, seguiu a mesma fórmula 

estabelecida nos jogos anteriores da série. Com uma maior fidelidade aos gráficos e 

melhorias nos modelos de carros [6]. 

 

Figura 14: Gran Turismo 6 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

2.5.2 FORZA HORIZON 2 

Com melhores gráficos e um equilíbrio entre o simulador e Arcade, Forza 

Horizon 2 (Figura 15) é considerado o mais bem-feito atualmente. Lançado em 2014 

é o resultado de décadas de melhorias nos jogos de corrida [6]. 
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Figura 15: Forza Horizon 2 

(Fonte: http://br.ign.com/horizon-chase/6403/feature/uma-historia-visual-dos-jogos-de-corrida) 

Os jogos de corrida apresentam cenários e veículos cada vez mais realis-

tas, sendo uma excelente forma de mostrar o potencial de um Console ou de um PC. 

Diferente dos modelos humanos, nestes games não há necessidade de animações 

ou texturas complexas. O estilo cada vez mais realista característico destes jogos 

torna incrível imaginar o futuro deste gênero de game [6]. 
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3 REALISMO  

A evolução dos gráficos dos videogames começa a ser notada com a populari-

zação dos Consoles residenciais na década de 1980, já que antes desse período a 

utilização de videogames só era possível quase que exclusivamente em locais espe-

cializados em proporcionar esse tipo de entretenimento, os tais “Fliperamas”. 

Os primeiros gráficos de videogames se caracterizavam por baixa resolução 

(256×256 Horizontal), ausência de variedades de cores, predominando-se as cores 

primárias (azul, amarelo e vermelho) e combinações, gráficos bidimensionais e efeito 

quadrado causado pela baixa resolução já mencionada [12]. 

A baixa qualidade gráfica era decorrente da limitação de hardware, este com 

pouca memória e baixo poder de processamento, tornava a experiência do gamer 

bastante limitada. A evolução começa a acontecer na década de 80 e reflete direta-

mente na qualidade gráfica dos games, em especial os de corrida que demonstra-

ram no seu histórico a busca pela melhoria da experiência dos jogadores. 

Em termos de recursos, características, modo de implementação e de jogabili-

dade, os jogos digitais apresentaram uma rápida evolução. Um dos primeiros jogos 

de corrida foi o Gran Trak 10 desenvolvido pela Atari, onde o jogador percorria uma 

pista estática vista de cima e lutava contra o tempo em contagem regressiva deven-

do marcar o maior número de pontos possíveis antes do contador chegar a zero. O 

Arcade continha um volante, manche para troca de marcha, pedais de freio, acelera-

dor e o gráfico era bicolor [6]. 

Muitos jogos de corrida foram lançados após o sucesso de Gran Trak 10 e estes 

logo ganharam popularidade. Em pouco tempo novos elementos foram incorporados 

aos games permitindo aos jogadores uma experiência diferenciada. Vale ressaltar 

que Gran Trak 10 em nada se aproximava da experiência de dirigir um carro ou de 

uma corrida automobilística, o entretenimento ficava por conta da ludicidade do jogo.  

Com o passar do tempo a inserção de novos elementos nos jogos passa a ser 

possível devido a melhorias na tecnologia dos videogames. Esta mudança é eviden-

ciada em 1976 com o lançamento para Consoles do jogo Night Driver, onde o trajeto 

era indicado por luzes em uma pista de cor preta. Apesar da variedade de cor não 

ser uma característica deste jogo, já é possível observar a presença de cores varia-
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das através de um carro estático colorido no centro da tela (Figura 2). Enquanto no 

Gran Trak 10 o carro é um elemento lúdico sugestionado através de pontos aglome-

rados e a pista é um traçado observado em sua totalidade por meio de uma vista 

superior, em Night Driver o carro pode ser visualmente identificado por possuir ca-

racterísticas comuns a de um carro real e o jogo nos proporciona uma visão frontal 

da pista que é percorrida progressivamente. A progressão é justamente o elemento 

inovador que passa uma leve impressão de realidade já que em uma direção real a 

pista também vai surgindo a medida em que o trajeto é percorrido [6].  

Em 1981, o jogo Turbo, lançado pela desenvolvedora SEGA e baseado em 

Fórmula 1, ganha uma inovadora perspectiva em terceira pessoa passando uma 

inédita sensação de velocidade. O game já conta com várias cores e o sistema de 

pontuação é medido pela distância percorrida contra uma contagem regressiva [6]. 

Na próxima década, diversos jogos de corrida foram lançados, consolidando 

sua popularidade, vale citar jogos como OutRun, desenvolvido pela SEGA em 1986. 

Este game adiciona o elemento da escolha da música a ser escutada no “rádio do 

carro” durante a corrida, o que foi resgatado algumas décadas depois em GTA San 

Andreas [6]. 

A Nintendo inaugura a década de 1990 com F-Zero, um jogo de carro futurista 

e com alto nível de dificuldade. F-Zero agradou aos gamers devido as passagens de 

fase e jogabilidade mais complexas e avançadas.  

Com o advento do 64 bits puderam ser acrescentados novos elementos de 

realidade nos jogos. O Ridge Race, lançado pela Namco em 1993, adiciona o con-

ceito de drifting (derrapagem) e o Daytona USA (Figura 9) apresenta um detalha-

mento de pista incrível para a época com gráficos orientados na horizontal de 496 x 

384 e 65.536 cores [6]. 

O ano de 1994 marca o lançamento de Need for Speed, lançado pela Eletro-

nic Arts. Este revolucionou os jogos de corrida e se tornou uma franquia de sucesso 

por trazer modelos de carros reais de marcas consagradas, como Lamborghini, Fer-

rari e Porsche. O jogo permite a destruição de objetos na pista de corrida e conta 

com uma resolução de 640x480 e 16,7 milhões de cores [12]. 

Encerrando a década de 1990 temos a franquia Gran Turismo (Figura 11), 

lançada pela Polyphony Digital para o console da Sony. O Playstation continha 178 

modelos diferentes de carros e 11 pistas de corrida disponíveis. 
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O novo século chega com experiências de corridas cada vez mais realistas 

em virtude do avanço do hardware dos Consoles, da utilização de placas gráficas 

dedicadas, do alto nível de processamento e capacidade de memória. Jogos como 

Project Gothan Racing 2, lançado pela Bizarre Creation em 2003 e Forza Motorsport 

4 lançado pela Microsoft em 2009, disponibilizavam quase que exclusivamente mo-

delos de carros reais com um alto nível de detalhamento mecânico e grande riqueza 

de layout e design. 

É importante ressaltar que a experiência realística dos atuais jogos de carro 

vai além dos modelos dos veículos e das pistas de corrida. Existe a possibilidade 

desde ir a lojas para personalizar seu carro (com rodas, cores, adesivos), oficinas 

para melhorar a mecânica, até emitir habilitação de condutor para direção e receber 

multas por excesso de velocidade. Os carros passaram a sofrer danos em batidas e 

os jogos tornaram-se tão complexos que impossibilitaram a sua finalização em pou-

cas horas, impedindo de serem jogados em Fliperamas, onde foram originados. 

A simulação de realidade se tornou um fator indispensável para o desenvolvi-

mento de novos games em geral, não somente os jogos de corridas, e passou a ser 

um item avaliado pelos aficionados para definir a qualidade de um jogo. 

3.1 RELISMO GRÁFICO, FÍSICO E COMPORTAMENTAL 

A Computação Gráfica, de modo geral, atingiu um elevado grau de maturidade, 

permitindo a criação de games mais do que realistas em termos visuais. 

Todavia a busca do realismo nos games não remete apenas a termos de efei-

tos visuais, e mais recentemente os jogos tem apresentado uma melhoria considerá-

vel em termos do realismo físico. Um tratamento mais adequado da física do jogo foi 

permitido por meio do aumento do poder computacional dos PCs e das Consoles, 

possibilitado pela integração de GPUs e de CPUs Multi-Core [2].  

Assim, a física nos games passou a contar com modelos de simulação da ci-

nemática e da dinâmica dos veículos: abrangendo aceleração/desaceleração, atrito, 

derrapagens, colisões e reação a colisões com um alto grau de realismo. No merca-

do surgem as PPUs como a placa aceleradora da AGEIA PhysX, empresa posteri-
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ormente adquirida pela Nvidia. O surgimento de dispositivos como o force feedback 

(Figura 16) garantiu aos jogadores uma experiência muito mais real de uma corrida 

em seu jogo de computador [16]. 

 

Figura 16: Force Feedback   

(Fonte: http://www.palpitedigital.com.br/wp/2013/01/01/o-que-force-feedback/) 

 

Recentemente, mais um nível de realismo vem sendo analisado: o realismo 

comportamental. Este trata da inclusão de NPCs nos games, elementos que possu-

em comportamento apropriado em relação ao que é esperado do comportamento 

dos mesmos no mundo real. Os “agentes autônomos” percebem as informações so-

bre o seu estado e sobre o estado do ambiente no qual estão inseridos, de maneira 

a melhor decidir sobre o modo de ação [2].  

A evolução histórica dos games de corrida, passou por uma grande sofistica-

ção e melhoria, por meio da integração destes três níveis de realismo: o realismo 

visual (computação gráfica), o realismo físico (simulação física) e o realismo compor-

tamental (agentes autônomos inteligentes) [2]. 
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4 VEÍCULOS VIRTUAIS  

Um modelo de simulação objetiva a captura de elementos que são fundamentais 

para o detalhamento de um evento, sendo assim, uma maneira de simplificar a reali-

dade. A simulação de veículos pode ser simplificada considerando somente a sua 

movimentação (cinemática do veículo), ou então, considerando um modelo mais 

completo das forças que influem no veículo influenciando o seu comportamento (di-

nâmica do veículo), como: aceleração, desaceleração, inércia, fricção, gravidade, 

entre outros [2].  

4.1 SIMULAÇÃO DE MOVIMENTO (CINEMÁTICA DO VEÍCULO) 

4.1.1 MODELO PONTUAL 2D 

A simplificação de um modelo de veículo pode ser realizada de modo a repre-

sentar este apenas pela sua pose: explícita por intermédio de sua coordenada no 

plano (X, Y) e sua orientação angular (ϴ). Este tipo de modelo é bastante utilizado 

em simuladores 2D ou 3D com corridas em uma pista plana. Nele o veículo apresen-

ta somente uma posição e orientação (pose 2D = X, Y, ϴ), onde primeiramente a 

altura e inclinação não são consideradas (Figura 17) [2]. 

 

Figura 17: Pose 2D - Posição X,Y e Orientação ϴ 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 
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 Um veículo holonômico é aquele cuja cinemática admite que qualquer 

posição e orientação no plano 2D possa ser assumida.  Os tópicos de cinemática, 

deslocamento e restrições de movimento, são bastante analisados junto a robótica 

móvel. O teorema de Pitágoras (Figura 18) é utilizado como base para o desenvol-

vimento dos cálculos que possibilitam estimar o posicionamento e a orientação de 

um veículo 2D que esteja sendo simulado [2]. 

 

Figura 18: Revisão de Conceitos de Trigonometria 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

 A Figura 19 apresenta a trajetória deste tipo de veículo com uma repre-

sentação pontual.  

 

Figura 19: Trajetória baseada em um modelo Pontual 2D 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 
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 As equações trigonométricas anteriormente mencionadas funcionam, por-

tanto, como base para a implementação desta cinemática para um modelo Pontual 

2D. 

4.1.2 MODELO ACKERMAN 

 O modelo da cinemática Ackerman define a cinemática de veículos com 

direção que comanda as rodas dianteiras, a exemplo de grande parte dos veículos 

comerciais. Com um maior realismo se comparado ao modelo Pontual 2D, no mode-

lo Ackerman, o carro descreve uma curva ao redor de um ponto central virtual (ICR) 

que é estabelecido de acordo com o grau de giro da direção [2]. O exemplo de um 

esquema representando o modelo da cinemática Ackerman pode ser visualizado nas 

figuras 20 e 21. 

 

Figura 20: Cinemática Ackerman – Deslocamento Linear 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 
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Figura 21: Cinemática Ackerman – Deslocamento Angular 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

 A implementação da cinemática Ackerman é realizada considerando as 

fórmulas do modelo pontual onde o ponto de referência da rotação é o ICR. O valor 

de ICR é adquirido traçando uma linha contígua ao eixo do veículo de comprimento 

igual a TR [2]. O modelo da cinemática Ackerman e seus componentes é apresenta-

do na Figura 22. 

 

Figura 22:  Modelo e Componentes da Cinemática Ackerman 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 
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 Ao efetuar uma manobra, um veículo com a cinemática Ackerman, execu-

ta uma rotação em torno de um ponto virtual de rotação (ICR), onde a definição des-

te ponto ocorre de acordo com o grau de giro da direção. Diferentemente do modelo 

Pontual, o modelo de Ackerman não proporciona que o veículo realize um giro ao 

redor do próprio eixo. Por conseguinte, ao conduzir um veículo com a cinemática 

Ackerman é vital manobrar este de forma a ajustar sua trajetória, obedecendo as 

limitações impostas pelo seu modelo [2].  

 É possível afirmar que a tarefa de estacionar um carro torna-se complica-

da devido ao modelo Ackerman ocasionar uma manobra com diversos ajustes até 

que se consiga estacionar na vaga [2]. 

4.1.3 MODELO 3D 

 O modelo Pontual e o modelo Ackerman podem ser utilizados em um pla-

no 2D e em ambientes 3D que apresentam pista plana, o que torna esses tipos de 

simulação mais simples. Contudo, nos games de corrida, os carros não irão se limi-

tar ao uso de pistas planas, a exemplo de corridas em ambientes externos do tipo 

off-road [2]. A Figura 22 apresenta um exemplo de uma corrida do tipo off-road. 

 

Figura 23: Corrida Off-Road 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 
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 Na simulação em 3D, torna necessário um modelo mais completo de veí-

culo, logo, a pose 3D será definida por uma coordenada (X, Y, Z) e sua orientação 

no espaço dada pelos ângulos (ϴx, ϴy, ϴz) [2].  

 A pose 3D possibilita a elevação do veículo no terreno, bem como o seu 

ângulo de rotação em relação aos 3 eixos [2]. 

 Rotação XZ (ϴy): Rotação ao redor do eixo Y, no plano XZ (considerada 

proporcional a rotação 2D).  

  Rotação XY (ϴz): Rotação ao redor do eixo Z, no plano XY.  

 Rotação YZ (ϴx): Rotação ao redor do eixo X, no plano YZ.  

 A combinação dessas três rotações permite que um veículo seja orientado 

em qualquer direção [2]. Uma representação gráfica das rotações nos 3 eixos é 

apresentada na Figura 24. 

 

Figura 24: Rotação ϴx (Pitch), ϴy (Yaw), ϴz (Roll) 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

 Controlar a trajetória de um veículo em um ambiente 3D é uma tarefa 

complexa, dado que é fundamental o controle de sua posição, orientação e sentido 

de deslocamento, considerando sua pose 3D. A pose 3D irá apontar a direção do 

seu deslocamento [2]. 

 A sofisticação cada vez maior dos modelos de simulação deve-se à incor-

poração de elementos relacionados à trajetória do veículo, bem como à sua dinâmi-

ca. O simulador passa a ter o controle de diversas forças e elementos que influem 
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sobre o veículo, como a velocidade linear, a velocidade angular, a massa, o centro 

de massa, o peso, as dimensões, o atrito/aerodinâmica, a fricção/derrapagem, a 

gravidade, a inclinação do terreno e do veículo, e as colisões com outros corpos. O 

simulador deverá incorporar diversos elementos da física, da cinemática e da dinâ-

mica de corpos rígidos [2]. 
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5 SIMULAÇÃO FÍSICA DE CORPOS RÍGIDOS 

 A simulação de veículos realiza o controle do carro por meio da aplicação 

de forças (aceleração e frenagem) e de direcionamento (giro da direção). Com a uti-

lização de engines física, como a ODE, é possível integrar na simulação modelos 

cinemáticos e dinâmicos que irão definir o comportamento físico de corpos rígidos, 

aumentando o grau de realismo. A engine física controla e determina a pose e a tra-

jetória do carro, resultante da interação de diversas forças que atuam sobre o veícu-

lo, sendo também responsável pelo controle da interação dos diversos corpos pre-

sentes no ambiente de simulação (colisões e reação a colisões).  

5.1 ODE 

 Desenvolvida por Russell Smith, a ODE (Open Dynamics Engine) é uma 

biblioteca de alto desempenho para a simulação dinâmica de corpos rígidos. Esta 

biblioteca pode ser utilizada em ambientes Linux e Windows, por meio de programas 

escritos em C/C++ [17]. 

 

5.1.1 COMPONENTES DA ODE 

 A ODE permite a criação de estruturas articuladas, por meio da conexão 

de vários elementos (corpos rígidos) de diversas formas, unidos através de juntas de 

diferentes tipos. Desta maneira, torna-se possível a união de partes móveis como 

rodas junto a um eixo e carroceria [2]. A Figura 25 apresenta uma simulação bastan-

te realista de um veículo com colisão junto à ODE.  
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Figura 25: Simulação de um veículo com colisão junto à ODE 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

 Bastante rápida, robusta e estável a ODE é uma ferramenta muito boa 

para a simulação de objetos móveis em ambientes dinâmicos. Esta foi projetada pa-

ra o uso interativo ou em simulações de tempo real, sendo bastante utilizada em 

games que usam simulação física. A utilização de um integrador de primeira ordem 

altamente estável, permite que os erros de simulação não cresçam de maneira ilimi-

tada e fora do controle (problema decorrente em simulações físicas). Desta forma, o 

sistema não perde o controle da simulação, devido a propagação dos erros de cálcu-

lo [2]. 

 A ODE dispõe de contatos rígidos, o que indica que restrições de não in-

terpenetração são aplicadas quando dois corpos colidem. Esta ferramenta disponibi-

liza um sistema de detecção de colisão com objetos, permite definir a distribuição de 

massa de corpos rígidos, bem como implementa modelos de contato e fricção, ba-

seados no método Dantizig LCP solver [2]. 
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 Balland-socket (articulação do tipo do ombro humano), hinge (dobradiça), 

hinge-2 (duas juntas ligadas), prismatic universal, fixed (conexão fixa), prismatic sli-

der (pistão) e angular motor (eixo com giro) são tipos de juntas implementados na 

ODE. A Figura 26 apresenta alguns exemplos de juntas da ODE. 

 

Figura 26: Juntas da ODE 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

 Do ponto de vista da física, um corpo articulado é uma composição de 

diversos corpos rígidos conectados por meio de juntas. Cada um destes corpos pode 

interagir com seus vizinhos, evitando colisões e interpenetração. Uma força aplicada 

em um corpo irá afetar também seus vizinhos aos quais este corpo está conectado, 

onde todos os corpos devem ser capazes de se chocar uns com os outros e sofrer 

uma reação em relação a este choque.  

 A força de gravitação também afeta os corpos, desta maneira, se não 

houverem forças aplicadas sobre um corpo articulado, ele irá cair. Em contrapartida, 
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o deslocamento será a resultante da aplicação destas diversas forças (forças aplica-

das nos corpos e a força gravitacional). Com a aplicação adequada de uma força em 

diferentes elementos e articulações (motores), é possível evitar a queda de um corpo 

articulado, mantendo o equilíbrio, de forma a controlar seu estado global, posição e 

inclinação em relação aos diferentes eixos. A utilização da ODE para simular corpos 

rígidos articulados garante um maior realismo no comportamento físico dos objetos 

presentes em um ambiente virtual. 
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6 TÉCNICAS DE I.A.  

 Inteligência Artificial é definida por Russel e Norvig como a criação de 

programas de computadores que simulam as ações e pensamentos humanos [18]. A 

I.A. para games controla de forma computacional os oponentes para que estes apa-

rentem tomar decisões inteligentes diante das escolhas para uma determinada situ-

ação. Por conseguinte, esta tem interesse em saber como o sistema inteligente atua, 

e não como ele pensa, não havendo, portanto, o interesse no seu funcionamento 

interno. Para os jogadores não é relevante a compreensão de como o jogo utiliza 

uma determinada técnica de I.A., mas sim que este aparente ser inteligente. 

 Nas próximas seções serão apresentadas as técnicas de I.A. comumente 

utilizadas em jogos de corrida. 

6.1 MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS 

Máquina de Estados Finitos (do inglês, Finite State Machine - FSM), ou autô-

mato finito, é uma forma matemática de representação de programas de computador 

ou circuitos lógicos [7].  Os games de corrida em geral, são definidos pelas leis da 

física e possuem objetivos simples. Portanto, os estados de um jogo de corrida se-

guem um fluxo comum (Largada, Corrida, Fora da Pista, Chegada) [8]. 

6.2 SISTEMA DE SCRIPT  

 Sistema de Script é uma técnica que utiliza uma linguagem de programa-

ção simplificada para a construção de elementos de I.A., lógica e comportamentos. 

Em geral, ferramentas de script são construídas para facilitar a edição, seja de forma 

gráfica ou textual. 
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 Os gêneros de corrida funcionam bem com o paradigma script. Sistemas de 

tráfego de trânsito e de pedestres, por exemplo, podem ser combinados com um 

sistema de script, onde vários padrões de movimentação são scripts e interagem 

com o mapa de ruas da cidade. Para o caso de um carro repentinamente perder o 

controle e dirigir-se à calçada, o comportamento dos pedestres deve se adaptar à 

nova realidade. Estes, têm seus comportamentos alterados, excedendo o script 

normal para fugir do atropelamento eminente [4]. 

6.3 SISTEMA DE MENSAGENS 

 Esta técnica consiste em um conceito simples. Ao invés de uma determi-

nada entidade checar uma outra em busca de mudanças particulares, a cada instan-

te, esta é informada sobre as mudanças ocorridas por meio de uma mensagem en-

viada pela entidade que sofreu a modificação apenas quando a mudança ocorre. 

Desta maneira, nenhuma entidade desperdiça tempo e processamento realizando 

checagens para determinar se mudanças aconteceram [19]. 

A utilização de sistemas de mensagens torna a comunicação de eventos e 

flags fácil e rápida entre as unidades do jogo. Sistemas de tráfego de trânsito e pe-

destres utilizam sistemas de mensagens para a comunicação entre os agentes e a 

coordenação dos movimentos, do mesmo modo e complexidade que ocorre na vida 

real [4].  

6.4 ALGORITMOS GENÉTICOS 

Algoritmos Genéticos (AGs) são uma classe particular de algoritmos evolutivos 

inspirados em técnicas da biologia evolutiva como hereditariedade, mutação, sele-

ção natural e recombinação (crossing over) [10].  

Alguns games de corrida possuem uma grande quantidade de carros, como é o 

caso do game Gran Turismo que dispõe de 500 modelos, e cada modelo possui uma 
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forma peculiar de adaptação e manuseio do volante. Algumas organizações têm uti-

lizado técnicas para automatizar a atividade de balanceamento por meio da aplica-

ção de algoritmo genético, alterando os padrões de performance dos carros. Veícu-

los com diferentes atributos de dirigibilidades são combinados, gerando um terceiro. 

Isso é realizado até que se obtenha um ótimo resultado. Os resultados obtidos são 

armazenados e utilizados diretamente durante o jogo [8]. 

6.5 ANÁLISE COMPARATIVA 

Embora tenham sido identificadas as técnicas mais comuns dentro do gênero 

de corrida, as técnicas mais frequentes em determinado gênero podem ser aplicadas 

aos demais. A técnica de Redes Neurais, por exemplo, associada na pesquisa ao 

gênero de Simulação, pode ser utilizada para treinar a movimentação dos veículos. 

A Rede Neural pode ser treinada a partir de dados obtidos por pessoas utilizando o 

jogo. Assim, a RN é ensinada a pilotar o automóvel de maneira semelhante à pessoa 

que forneceu os dados [4]. A Figura 27 apresenta um comparativo das técnicas de 

I.A. de acordo com o gênero de game. 

 

 

Figura 27: Tabela comparativa de Técnicas versus gêneros 

(Fonte: VIEIRA, Vicente. Revolution AI Engine: Desenvolvimento de um motor de Inteligência Artificial 

para criação de Jogos Eletrônicos, Trabalho de Graduação – Universidade Federal de Pernambuco.) 
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7 DESAFIOS DA I.A. NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 

DE CORRIDA 

Um dos grandes desafios da I.A. em jogos eletrônicos é a criação de agentes 

autônomos inteligentes, onde os NPCs devem interagir com o ambiente de modo 

inteligente [2].  

Nos games de corrida, os agentes autônomos inteligentes assumem o papel de 

piloto de carros controlados de modo autônomo. Por meio de suas percepções, o 

piloto virtual deve possuir a capacidade de tomar decisões e agir de modo a contro-

lar a trajetória do veículo e sua dinâmica. Desta maneira, o piloto virtual simula o 

comportamento de um piloto humano [2]. 

7.1 AGENTES AUTÔNOMOS INTELIGENTES 

Os jogos do gênero de corrida frequentemente possibilitam a competição con-

tra outros oponentes, sejam eles reais (jogos multijogador em Rede), ou virtuais 

(controlados pelo próprio computador). Os agentes autônomos inteligentes contro-

lam os veículos autônomos, de maneira a dotar esses veículos de um comportamen-

to autônomo realista do ponto de vista da Inteligência Artificial [2]. 

Deste modo, serão apresentados os conceitos usualmente estudados junto à 

robótica móvel (Figura 28), uma vez que essa área também planeia o desenvolvi-

mento de veículos móveis autônomos e inteligentes. 
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Figura 28: Veículo Móvel Autônomo - Percepção e Ação 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

7.1.1 COMPORTAMENTO INTELIGENTE 

Para que os veículos autônomos possam tomar decisões sobre como irão 

agir, faz-se necessário a obtenção das informações sobre o ambiente no qual estão 

inseridos [2]. 

O desenvolvimento de algoritmos que possibilitam alcançar um comportamen-

to inteligente para o controle de agentes móveis e veículos autônomos, vem sendo 

amplamente estudado junto a área de jogos [2]. 

Uma das definições mais afamadas para agente autônomo é a apresentada 

por Wooldridge e Jennings. Esta define agente como uma peça do hardware ou um 

sistema computacional baseado em software que usufrui das seguintes propriedades 

[11]: 

 

 Autonomia: Os agentes possuem controle sobre as suas ações e seu estado 

interno e operam sem a intervenção direta de humanos ou outros agentes. 

 Reatividade: Os agentes possuem a capacidade de percepção do ambiente 

e respondem de modo rápido às alterações que nele ocorrem. 
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 Pró-atividade: Os agentes possuem a capacidade de tomar inciativas e ex-

primem um comportamento direcionado por objetivos, não se limitando a agir 

em resposta ao seu ambiente. 

 Habilidade social: Os agentes possuem a capacidade de interação com ou-

tros agentes. 

 

Por conseguinte, um comportamento inteligente é o resultado da integração da 

capacidade de percepção, de processamento, da capacidade de usar as informa-

ções disponíveis para a tomada de decisões, e da capacidade de intervir realizando 

ações junto ao ambiente em que se encontra inserido [2]. 

7.1.1.1 PERCEPÇÃO 

 Um veículo autônomo possui a capacidade de desviar dos obstáculos ao 

mesmo tempo em que segue uma trajetória. Anteriormente a função de seguir uma 

trajetória era baseada em informações “privilegiadas”, em que o veículo autônomo 

possuía conhecimento dos obstáculos existentes e de sua posição e orientação jun-

to ao ambiente [2]. O Pole Position apresentado na Figura 4, é um exemplo de game 

com essa temática. 

 Contudo, não existe realismo nesse comportamento, um piloto durante a 

condução de um veículo no mundo real não desfruta da posição exata onde se en-

contra e nem da localização de todos os obstáculos. Portanto, a criação de agentes 

autônomos inteligentes torna-se necessária, estes serão capazes de reproduzir o 

comportamento humano, conduzindo o veículo de forma similar a um piloto real. 

 Uma forma de adequar o veículo ao comportamento autônomo é atribuí-lo 

um sistema de visão tão eficiente quanto o sistema de visão humano. Isso porque, 

os humanos por meio de seu apurado sistema de visão possuem a capacidade de 

percepção do ambiente, conseguem estimar sua localização e detectar os obstácu-

los a frente. Estes feitos são possíveis devido a capacidade de memória e aprendi-

zado [2]. 
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 Atualmente os sistemas de visão computacional não são capazes de rea-

lizar tarefas com um nível de complexidade, precisão e sofisticação que possam ser 

comparados ao cérebro humano. Contudo, a adoção de técnicas e mecanismos jun-

to à robótica têm permitido a criação de veículos móveis autônomos [2]. 

 Por meio de sensores de proximidade infravermelhos, sonares e sensores 

a laser, os robôs móveis são capazes de detectar obstáculos a frente. 

Em termos de precisão, os sensores a laser são os mais capacitados, o 

sensor SICK LMS 200, por exemplo, mede com uma precisão de milímetros a dis-

tância até um obstáculo que esteja num raio de 80 metros ao seu redor. A Figura 29 

apresenta o sensor SICK LMS [13].  

 

Figura 29: Laser SICK LMS 

(Fonte: http://www.pages.drexel.edu/~kws23/tutorials/sick/sick.html) 

 

O GPS (Global Positioning System) é também utilizado para se obter a 

posição aproximada e orientação (bússola virtual) do veículo, com um certo erro. A 

Figura 30 apresenta exemplos de sensores robóticos. 
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Figura 30:  Sensores Robóticos 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

Desta maneira, é possível obter as coordenadas e a orientação do veículo 

de modo mais realista simulando dispositivos como o GPS e uma unidade inercial 

IMU [2]. Permitindo a implementação um algoritmo que simule a percepção de obs-

táculos a frente, simulando um sensor do tipo sonar ou laser (Figura 31). 

 

Figura 31:  Simulando Sensores Robóticos 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 
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 A Figura 32 apresentam o veículo real do projeto SENA – Sistema Em-

barcado de Navegação Autônoma e a Figura 33 apresenta os dados reais adquiridos 

com o uso desta plataforma de experimentação [2].  

 

Figura 32: Veículo real equipado com sensores e atuadores 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

 

Figura 33: Dados sensoriais coletados com o veículo real 

(Fonte: OSÓRIO, Fernando; PESSIN, Gustavo; WOLF, Denis; SIMÕES, Eduardo; BRANCO, Kalinka. 

Simulação Virtual de carros em jogos e aplicações de I.A.. Tutorial CarRacing –  USP – Universi-

dade de São Paulo, ICMC – Depto. SSC, São Carlos, SP) 

 

 O exemplo acima, apresenta uma troca de conhecimento entre as áreas 

do desenvolvimento de jogos digitais, simulação virtual, inteligência artificial e robóti-

ca móvel autônoma. Baseado em dados de sensores simulados ou reais é possível 
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implementar agentes autônomos capacitados para o controle de um veículo virtual 

ou real [2]. 

7.1.1.2 ATUADORES 

 O deslocamento de um veículo ocorre devido à motores denominados 

atuadores. Por meio destes é possível controlar a tração das rodas (aumento da ve-

locidade), controlar a frenagem (redução da velocidade), controlar o giro da direção 

(direcionamento - steering), podendo também influir na troca de marchas (câmbio 

manual/automático) [2].  

 Portanto, torna-se necessário o desenvolvimento de um sistema capacita-

do para a geração de comandos de aceleração/frenagem e de direcionamento do 

veículo, por meio da coleta de dados sensoriais do ambiente e de uma avaliação do 

estado do veículo. 

7.1.1.3 CONTROLE INTELIGENTE 

 As imprecisões de localidade do veículo, os erros de leitura dos sensores, 

a imprecisão do mapa, a incapacidade de planejamento de todas as ações anteci-

padamente, a necessidade de reagir rapidamente a diversos eventos e a necessida-

de de interação com os demais elementos do ambiente são os principais desafios da 

implementação de algoritmos de controle inteligente [2]. A reprodução destas carac-

terísticas do mundo real, torna o simulador realista. 

 Portanto, a complexidade de um algoritmo de controle inteligente permite 

que mesmo diante de um ambiente parcialmente conhecido, seja possível agir de 

forma a atingir corretamente todos os seus propósitos, ou ao menos desempenhar 

suas tarefas apropriadamente [2]. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 Este trabalho teve como finalidade demostrar a importância da simulação 

de veículos e da Inteligência Artificial no desenvolvimento de jogos de corrida. Foram 

apresentadas as ferramentas utilizadas na implementação de simuladores virtuais de 

veículos por meio da introdução dos conceitos sobre os principais elementos envol-

vidos: cenário, carros (simulação física e controle), trajetórias e comportamento au-

tônomo/inteligente.  

As técnicas mais comumente utilizadas neste gênero de game foram 

apontadas no estudo, contudo como a área de I.A. para jogos é muito vasta, as téc-

nicas mais frequentes em determinado gênero podem ser aplicadas aos demais. 

Este fato confere complexidade por requerer estudos avançados em todas as técni-

cas descobertas, sendo o primeiro passo para a extensão desse trabalho. 

 Por fim, no estudo procurou-se apontar a viabilidade do emprego de jogos 

digitais e simuladores de corrida para o uso junto as pesquisas de I.A. e de Robótica, 

uma forma de motivar futuros desenvolvedores apontando as perspectivas que se 

abrem no estudo e pesquisas junto à área. 
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