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Resumo—Neste trabalho apresentamos um estudo 

comparativo entre algoritmos para a detecção de colisão 
broad phase em nível de CPU e GPU, utilizando a biblioteca 
de física Bullet. Mais especificamente, criamos três casos de 
teste para comparar o desempenho de três algoritmos em 
nível de CPU, disponíveis na Bullet (btSimpleBroadPhase, 
btAxisSweep e btDBVT), com um algoritmo em nível de 
GPU que propusemos e implementamos na biblioteca Bullet, 
usando CUDA. Apesar de sua relativa simplicidade, os 
resultados mostram que o algoritmo heterogêneo 
implementado é competitivo particularmente em cenários 
com um grande número de objetos com movimentos 
complexos e imprevisíveis. 
 
Palavras-chaves—detecção de colisão; broad phase; GPU; 
Bullet. 
 

Abstract—In this work we present a comparative study of 
CPU and GPU-based algorithms for the broad phase 
collision detection, using the Bullet physics library. More 
specifically, we created three test cases to compare the 
performance of three CPU-based algorithms available in the 
Bullet (btSimpleBroadPhase, btAxisSweep and btDBVT), 
with a GPU-based algorithm that we proposed and 
implemented in the Bullet library, using CUDA. Despite its 
relative simplicity, the results show that the heterogeneous 
algorithm implemented is competitive, particularly in 
scenarios with a large number of objects with complex and 
unpredictable movements. 
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I.  INTRODUÇÃO 
 Os avanços tecnológicos crescentes em geral e, em 
particular, os relacionados à área de Computação Gráfica, têm 
possibilitado a geração de aplicações gráficas cada vez mais 
realistas, tanto do ponto de vista visual, quanto físico. Dentre 
os fatores que possibilitam o aumento desse realismo nas 
simulações estão os algoritmos para a detecção de colisão entre 
objetos tridimensionais [1]. 

 Basicamente, o processo de detecção de colisão pode ser 
dividido em duas etapas: (1) encontrar as intersecções entre os 
objetos contidos na cena; e (2) tratar as colisões encontradas 
[2]. Na primeira etapa, os objetos podem ser avaliados de 
tempos em tempos em busca de eventuais colisões (métodos 
discretos), ou através de técnicas de parametrização de suas 
posições ao longo do tempo (métodos contínuos). Já na 
segunda, modelos físicos são utilizados para simular as forças 
de ação e reação entre os corpos colidentes.  

 O nível de detalhamento do sistema para detecção de 
colisão depende do tipo de aplicação gráfica modelada. 
Aplicações médicas ou simulações realistas requerem 
informações mais precisas a respeito das colisões, por exemplo, 
sobre a geometria do ponto de intersecção e sobre as forças 
aplicadas. Por outro lado, jogos em tempo real e aplicações 
gráficas interativas requerem que as informações sobre a 
colisão sejam extraídas de forma rápida, simplificando o 
processo através do cálculo de um número mínimo de pontos 
de contato entre os objetos [3].  

 Uma das formas mais recorrentes de se implementar um 
sistema de colisões é dividindo o processo em duas ou três 
fases [4, 5]. A primeira é denominada broad phase e tem o 

   
Figura 1: Os três cenários utilizados nos testes durante uma simulação com 2000 objetos. Da esquerda para a direita, cenários 1, 2 e 3 respectivamente. 

 



objetivo de analisar todos os objetos da cena para selecionar 
quais pares de objetos estão em possível colisão (os demais são 
descartados). Esta fase utiliza técnicas de simplificação e 
aproximação para melhorar o desempenho geral da aplicação, 
sendo essencial para acelerar o processo geral, especialmente 
quando há um grande número de objetos na cena [6]. A 
segunda fase, mais conhecida por narrow phase, tem por 
objetivo testar os pares de objetos, encontrados na fase anterior, 
utilizando métodos mais robustos e precisos. A terceira, 
opcional, é a exact phase, na qual os cálculos são feitos em 
nível de vértices para obter a maior precisão possível. Existem 
diversos algoritmos voltados para cada uma dessas fases e, 
atualmente, existem três grandes bibliotecas de física 
disponíveis para a detecção de colisão: Bullet [7], PhysX [8] e 
Havok [9]. A Bullet é de código aberto e implementada 
completamente em nível de CPU. Por outro lado, a Havok e a 
PhysX são de código fechado, sendo a última, implementada 
em nível de GPU em placas de vídeo da Nvidia. 

 Contudo, os diversos algoritmos de broad phase 
geralmente são eficientes em cenários específicos, por 
exemplo, quando a maioria dos objetos está uniformemente 
distribuída na cena. Este fato dificulta a análise de desempenho 
dos mesmos e a escolha de qual algoritmo utilizar em uma 
dada aplicação. Mesmo com o advento das placas gráficas 
modernas, os método de broad phase em arquiteturas multi-
core ou many-core são ainda escassos e bastante recentes [10, 
11], portanto, sendo estratégica e relevante a investigação de 
métodos voltados para estas arquiteturas.  

Neste trabalho, apresentamos um estudo comparativo entre 
algoritmos para detecção de colisão broad phase em nível de 
CPU e GPU na biblioteca Bullet. Mais especificamente, 
criamos três casos de teste para comparar o desempenho de 
três algoritmos em nível de CPU, disponíveis na Bullet 
(btSimpleBroadPhase, btAxisSweep e btDBVT), com um 
algoritmo em nível de GPU que propusemos e implementamos 
na Bullet, usando CUDA [12]. Apesar de sua relativa 
simplicidade, os resultados mostram que o algoritmo 
heterogêneo implementado é competitivo, particularmente em 
cenários com um número considerável de objetos com 
movimentos complexos e imprevisíveis. 

II. TRABALHOS RELACIONADOS 
 Atuamente, existem poucos trabalhos desenvolvidos sobre 
algoritmos de detecção de colisão em nível de GPU [10, 11]. 
Adicionalmente, existem menos trabalhos ainda que abordam 
esse assunto e a biblioteca de física Bullet. Muitos dos 
trabalhos envolvendo paralelismo e detecção de colisão ainda 
são referentes a arquiteturas multi-core [13].  

 Por exemplo, o trabalho de Grand [10] foi um dos pioneiros 
a utilizar GPUs para o processamento da detecção de colisão 
broad phase. Nesse trabalho, o autor propõe um algoritmo que 
usa um grid regular implementado em GPU para a exploração 
da coerência espacial da cena [3], a qual preconiza que objetos 
posicionados distantes entre si não se interceptam. Todo o 
processo de construção e utilização do grid é feito em nível de 
placa de vídeo.  

 Em [11] é apresentada uma proposta de um algoritmo 
híbrido (Sweep and Prune e grids regulares), implementado 

totalmente em GPU. Exibe ótimos resultados, chegando até a 
marca de um milhão de objetos simulados em uma mesma 
cena.  

 Outros autores procuram adaptar métodos existentes para 
arquiteturas multi-core [13]. Estas arquiteturas estão presentes 
atualmente nos processadores modernos e são caracterizadas 
por um modelo de paralelização robusto. Porém, poucas 
threads são realmente executadas em paralelo. Algoritmos para 
estas arquiteturas podem ser mais fáceis de serem adaptados 
para a arquitetura many-core das GPUs atuais do que os 
algoritmos feitos para sistemas single-threaded.  

Recentemente, os desenvolvedores da biblioteca Bullet 
anunciaram que a próxima versão da biblioteca irá conter todo 
o pipeline de detecção de colisão e física, acelerado via placas 
de vídeo [14]. Porém, até o presente momento a biblioteca 
apresenta disponível apenas uma implementação experimental 
de um grid regular semelhante à abordagem proposta em [10]. 

III. TRÊS ALGORITMOS DE BROAD PHASE EM CPU DA BULLET 
 Os algoritmos de broad phase da Bullet utilizam  volumes 
envoltórios [15] do tipo Axis-Aligned Bounding Boxes ou 
AABBs (Caixas Envoltórias Alinhadas aos Eixos) [16]. Mais 
especificamente, volumes envoltórios são primitivas 
geométricas mais simples (por exemplo, AABBs, esferas, etc.), 
utilizadas para simplificar, acelerar e facilitar os cálculos de 
intersecção entre objetos. Esses volumes são criados pela 
própria Bullet e envolvem completamente a geometria original 
de cada objeto, porém, com o mínimo de espaços vazios. 

A. Força Bruta (FB) ou btSimpleBroadphase  

 Nesse algoritmo, todos os objetos da cena são testados 
contra todos os outros. Cada par de objetos que apresenta uma 
intersecção geométrica é então enviado para a narrow phase 
para que a geometria original do par de objetos seja testada. 

B. Sweep and Prune (SAP) ou btAxisSweep 

 Esse algoritmo ordena todos os objetos em um eixo E, 
percorrendo a lista de objetos ordenados. Cada objeto é então 
testado contra os objetos à sua frente na lista.  

O diferencial em relação ao algoritmo anterior é que não é 
necessário testar cada objeto contra todos os outros, já que a 
lista é ordenada. Desta forma, os testes realizados com um 
determinado objeto podem ser suspensos, assim que o início 
geométrico do próximo objeto a ser testado for maior que o 
final geométrico do objeto atual [10]. Este método pode tirar 
proveito da coerência temporal [3], a qual preconiza que se 
dois objetos não se interceptam em um dado instante t, eles 
não colidirão nos instantes próximos a t. Assim, assumindo 
que poucos objetos mudam de posição na lista ordenada a 
cada quadro. Baseados nessa suposição, algoritmos de 
ordenação otimizados para listas parcialmente ordenadas 
podem ser implementados. Na Bullet, a implementação deste 
algoritmo também usa um método discreto que leva em conta 
as posições dos objetos para acelerar o processo de ordenação, 
sendo necessário, contudo, que o desenvolvedor estabeleça 
limites mínimo e máximo para o mundo 3D, para valores 
inteiros de 16 ou 32 bits. 

 



C. Hierarquia de Volumes Envoltórios (HVE) ou btDBVT 

Esse método usa uma estrutura hierárquica (árvore) de 
volumes envoltórios para acelerar o processo da broad phase, 
Essa estrutura utiliza AABBs para subdividir os objetos em 
regiões. A raiz da árvore contém uma AABB com todos os 
objetos da cena e cada nível subdivide a região do nível acima 
em outras sub-regiões. Este método é bastante flexível e 
recomendado pela biblioteca como algoritmo padrão. 

Os algoritmos btDBVT  e btAxisSweep da Bullet têm uma 
característica de implementação similar, no que diz respeito ao 
fato de que a maior parte do processamento é realizada na fase 
de atualização das estruturas e, no caso do btAxisSweep, todo o 
processamento é feito nessa fase. 

IV. ALGORITMO DE BROAD PHASE EM GPU IMPLEMENTADO 
NA BULLET USANDO CUDA (FBGPU) 

O algoritmo de broad phase proposto e implementado na 
Bullet e descrito a seguir (nomeado pelos autores de FBGPU), 
corresponde a uma variação do algoritmo btSimpleBroadphase, 
porém, projetado para ser executado em nível de placa de 
vídeo, de forma paralela. Assim como o btDBVT e o 
btAxisSweep, por ser implementado na Bullet, o algoritmo 
FBGPU também usa AABBs. 

Em termos gerais, o FBGPU busca tirar proveito, de forma 
simples, da grande capacidade de processamento das placas 
gráficas modernas (GPUs) para realizar a detecção de colisão 
broad phase. Comumente, em muitas aplicações estes recursos 
disponíveis em certas placas gráficas são sub-utilizados, sendo 
portanto  valioso explorar alternativas capazes de tirar proveito 
de suas capacidades gráficas para o processamento de outras 
tarefas. A importância do FBGPU  reside na iniciativa de 
verificar a viabilidade de realizar o processamento da broad 
phase em GPU, pois se o algoritmo mais simples for viável, 
podemos estimar que métodos mais robustos provavelmente 
também serão. 

GPUs operam de forma SIMT (single instruction, multiple-
threads) [18], permitindo que a placa lance centenas de threads 
paralelamente. A dificuldade inicial ao se criar algoritmos para 
placas de vídeo está em conseguir separar o processamento em 
blocos independentes e atribuí-los para as várias threads. 
Outras variáveis importantes nesse contexto são: o custo do 
tráfego de dados e o layout dos dados na memória. 

 O custo do tráfego de dados corresponde à soma do custo 
da transferência de todos os dados de entrada para a placa de 
vídeo e do custo da transferência dos resultados de volta para a 
CPU. Aplicações que apresentam uma alta taxa de 
processamento por elemento são excelentes para 
processamento em nível de GPU, pois o número de elementos 
transferidos é muito inferior ao número de instruções que 
devem ser executadas para este objeto [17]. 

 O layout dos dados na memória é uma preocupação 
inerente à forma que as placas de vídeo trabalham. Estas placas 
possuem uma grande quantidade de memória global e uma 
pequena quantidade de memória compartilhada, entre grupos 
de threads [18]. A memória global é de duas a três ordens de 
grandeza mais lenta do que a memória compartilhada, em 

acessos individuais. Entretanto, a memória global pode 
oferecer um desempenho melhor quando diversas threads 
fazem acessos a dados dispostos sequencialmente na memória, 
pois as diversas leituras podem ser coalescidas em uma única 
leitura em rajada [17]. 

 A memória compartilhada é ideal para que dados utilizados 
por diversas threads sejam lidos da memória global apenas 
uma vez e então acessados a partir da memória compartilhada. 
Seu ponto fraco é a baixa capacidade, escopo e a 
temporariedade dos dados. A baixa capacidade é devida ao 
custo da fabricação destas memórias e à falta de espaço, visto 
que esta memória é localizada no chip. Cada grupo possui sua 
própria memória compartilhada, sendo então de escopo local 
para apenas um pequeno número de threads. E por fim, a 
temporariedade dos dados é baixa, pois os mesmos só duram 
até que a execução do bloco de threads acabe, impedindo o 
reuso por outros blocos. 

 Nossa implementação busca mitigar os problemas 
relacionados ao layout da memória e ao custo do tráfego de 
dados, por meio de envios e retornos compactos e maximização 
da leitura em rajada. O primeiro passo do algoritmo é enviar 
todas as AABBs da memória principal do computador para a 
memória global da placa de vídeo. Para minimizar o número de 
informações enviadas, apenas as AABBs dos objetos são 
enviadas e na mesma ordem em que elas estão na memória 
principal. Isto remove a necessidade de criar e enviar 
identificadores para relacionar as AABBs na memória principal 
com as na memória da placa de vídeo.  

 Cada AABB fica localizada em uma lista de posições, onde 
n é o número de AABBs. Cada thread possui um índice i e deve 
testar um objeto A contra um objeto B. O objeto A é o elemento 
i / n da lista e o elemento B é o elemento i % n (resto) da lista. 
É importante mencionar que nem todas as combinações de 
elementos devem ser testadas. Se os índices de A e B forem 
iguais, o mesmo objeto estará sendo testado, já quando o índice 
de B for menor do que o de A, este par já terá sido testado 
(testamos os elementos A e B e não os B e A). Para cada par de 
objetos testado, é gerado um resultado booleano indicando se 
os objetos se interceptam. Esses resultados são armazenados 
em um arranjo pré-alocado e então enviados para a CPU. 

 Para n objetos, há (n(n - 1)) / 2 pares para testar. Cada 
AABB é representada por um ponto de mínimo e um ponto de 
máximo, tendo no total 6 variáveis do tipo float, ou seja, 24 
bytes. Cada teste consiste de um byte, pois a manipulação de 
bits em GPU é dificultada pelo paralelismo. Portanto, para cada 
quadro gerado temos (24n + n(n - 1) / 2) bytes transferidos 
entre CPU e GPU. 

 Tendo os índices A e B de dois objetos e sabendo que A é 
diferente e menor do que B, podemos encontrar o índice i do 
byte que contém o resultado do teste deste par de objetos via 
Eq. (1): 

 i = A • n + (B – 1) – ((A(A - 1))  /  2)             Eq. (1) 

 Do ponto de vista de análise de complexidade, sendo p o 
número de pares e k o número de threads, o FBGPU tem uma 
complexidade O(p / k). Para um número de pares menor do que 
o máximo de threads em paralelo da placa, k é igual a p, logo a 
complexidade se torna O(1). Porém, para um número de pares 



maior do que o máximo de threads concorrentes da placa, k se 
torna uma constante e, portanto, não aparece mais nos cálculos, 
culminando com uma complexidade O(p). Vale ressaltar que p 
pode ser representado em função do número de objetos n, 
sendo assim, p = n(n – 1) / 2. Logo, podemos descrever a 
complexidade do nosso algoritmo como O(n(n – 1)), a divisão 
por dois sai da análise de complexidade por ser constante. Em 
placas recentes e de médio porte como a utilizada para os 
testes, podemos lançar até 1024 threads em paralelo. Isso 
implica que a partir de 33 objetos a complexidade passa de 
O(1) para O(n(n – 1)). Para n tendendo ao infinito, temos a 
complexidade: O(n²). 

 Como todos os objetos estão dispostos sequencialmente na 
memória e todas as threads são lançadas para pares de objetos 
seqüenciais, temos que os grupos de thread estão sempre 
executando em cima de células seqüenciais na memória. Isso 
permite que a placa otimize as leituras da memória global, 
trocando os diversos acessos para um único acesso em rajada 
que suprirá diversas threads. Porém, por lançar threads para 
pares seqüenciais, nós impedimos que os resultados sejam 
salvos como bits ao invés de bytes pois, caso contrário, oito 
threads tentariam escrever na mesma célula de memória 
simultaneamente. Este problema pode ser resolvido 
processando cada oitavo par, depois cada oitavo par 
começando do segundo par e assim por diante. Contudo, esta 
solução não é interessante o bastante devido às leituras 
espaçadas da memória global, que impede leituras em rajada. 

V. TESTES 
Para realizar o estudo comparativo entre os algoritmos de 

broad phase, uma série de testes foram conduzidos em três 
diferentes cenários 3D, cada um com diferentes padrões de 
distribuição de objetos e controle de movimento, detalhados 
nas subseções a seguir. 

A. Metodologia  

Todos os testes foram realizados tendo como plataforma de 
execução uma máquina Intel Core I7 860 (2.8 GHz), com 8 GB 
de memória RAM e placa de vídeo Nvidia GTX560, capaz de 
lançar até 1.024 threads em paralelo. Para cada cenário 3D, 
foram realizados testes com 500, 1.250, 2.000, 2.750 e 3.500 
objetos, com o objetivo de verificar o desempenho e a 
escalabilidade dos algoritmos. Cada configuração de teste 
(cenário – algoritmo – número de objetos) foi executada cinco 
vezes. A média calculada nesses testes foi então utilizada para 
a geração dos gráficos. Todos os testes apresentam 2.048 
quadros e cada quadro avança 1/60s no tempo da animação, 
totalizando aproximadamente 34s. 

Diversos valores numéricos relativos ao tempo foram 
calculados para o estudo comparativo entre os algoritmos, a 
saber: o de atualização dos objetos nas estruturas dos 
algoritmos; o gasto na busca dos pares de objetos 
possivelmente colidentes; e o total, consumido durante o 
processamento da interação da simulação, incluindo o tempo 
gasto no processamento da resposta às colisões. Estas 
variáveis foram coletadas afim de analisar o comportamento 
dos algoritmos nos três cenários de teste. Por exemplo, com a 
informação do tempo gasto com a atualização das AABBs, 

podemos analisar a dificuldade do algoritmo em lidar com 
movimentações complexas e ou imprevisíveis dos corpos. 
 
B. Cenários  

As simulações nos três cenários (Figura 1) iniciam com 
todos os objetos instanciados e com posições (delimitadas pelo 
limite geométrico interior de um cubo) e velocidades 
aleatórias.  

O primeiro cenário apenas deixa a simulação correr seu 
curso sendo sujeita apenas à força da gravidade. Todos os 
objetos se acumulam no fundo do cubo ao terminar a 
simulação. Já o segundo, a cada quadro, atribui uma nova 
velocidade aleatória para 25 objetos escolhidos aleatoriamente. 
Todos os quadros gerados são similares, pois existe um fluxo 
contínuo de alterações nos objetos, mantendo-os em 
movimento. E o terceiro, um pouco diferenciado, ao invés de 
alterar a velocidade de alguns objetos, altera o vetor gravidade, 
da seguinte forma: a cada quadro, este é rotacionado em torno 
de um eixo E1, que por sua vez, é também rotacionado em 
torno de E2 e em torno de E3. Estes três eixos são inicializados 
com os valores dos vetores unitários i, j e k e estas rotações são 
de 1/120 radianos. Nesse teste, todos os objetos são lançados 
contra a base do cubo e, em seguida, contra as laterais e o topo. 
Ao longo dos quadros gerados, os objetos colidem contra as 
seis faces do cubo. Este movimento que modelamos faz com 
que todos os objetos estejam sempre próximos entre si e sendo 
misturados constantemente. Todos os testes utilizam como 
valor para a aceleração da gravidade a mesma da Terra, exceto 
o terceiro teste, que usa este mesmo valor, multiplicado por 
cinquenta. 

VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos nos cenários 1, 2 e 3 foram bem 

distintos e são mostrados, respectivamente, nas Figuras 2, 3 e 
4, utilizando a configuração de 2000 objetos em cena. A Figura 
5 exibe ainda o comportamento dos algoritmos à medida que o 
número de objetos em cena aumenta. Um arquivo contendo 
três vídeos ilustrativos de cada simulação, realizada em cada 
um dos cenários de teste, está disponível no jems como 
material adicional para apreciação. 

Podemos observar que o primeiro cenário (Figura 1.a) é o 
mais simples de ser tratado pelos algoritmos mais robustos, 
pois após alguns segundos de animação, muitos objetos ficam 
inertes nas estruturas de dados. Já no segundo cenário (Figura 
1.b), todos os quadros apresentam um nível de complexidade 
similar para os algoritmos, gerando gráficos mais estáveis e 
curvas de comportamento quase constantes.  

Porém, no terceiro cenário (Figura 1.c), devido ao constante 
agrupamento e embaralhamento dos objetos durante a 
animação, as estruturas de dados utilizadas pelos métodos 
Sweep and Prune e Hierarquia de Volumes Envoltórios 
(btAxisSweep e btDBVT da Bullet, respectivamente) tiveram 
que ser exigidas ao máximo, demonstrando uma nítida 
dificuldade no processo de atualização. Por outro lado, o 
método Força Bruta em CPU e o FBGPU não apresentaram 
esse comportamento, já que apenas precisam atualizar os 
valores das AABBs em suas listas de objetos. Esta é uma 



característica importante dos métodos força bruta, ou seja, são 
independentes do padrão de movimento dos objetos, sendo que 
cada objeto gasta o mesmo tempo para ser atualizado, 
independentemente de estar em movimento ou não. 

Em termos da análise de desempenho, em todos os testes o 
método FBGPU tem desempenho melhor do que o força bruta 
tradicional e igual ou um pouco inferior aos métodos mais 
robustos em nível de CPU testados (Figuras 2.c, 3.c e 4.c). Em 
particular, no cenário 3, em condições bastante adversas para 
as estruturas de dados (Figura 4.a) causadas pelo padrão de 
movimento gerado, acrescidas do fato de que o nosso algoritmo 
é indiferente às mesmas, o FBGPU apresenta um desempenho 
igual ou melhor ao dos dois métodos robustos, em nível de 
CPU, da Bullet testados (HVE e SAP). Contudo, ele escala 

levemente menos do que os outros dois métodos em relação ao 
número de objetos na cena (Figura 5.c), a partir de 2750 
objetos.  

VII. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 
Neste trabalho, apresentamos com sucesso um estudo 

comparativo entre algoritmos para a detecção de colisão broad 
phase em nível de CPU e GPU, utilizando a biblioteca da física 
Bullet, bem como uma nova forma de implementar o método 
força bruta em nível de GPU. Os resultados mostram que o 
algoritmo heterogêneo implementado é competitivo com 
métodos robustos da Bullet, particularmente, em cenários com 
um grande número de objetos apresentando movimentos 

 

   

(a)   Tempo gasto na atualização das estruturas.             (b) Tempo gasto no cálculo da broad phase.               (c) Tempo total para gerar a animação. 

Figura 2: Gráficos para o cenário 1. Em certo ponto da animação, os objetos se agrupam no fundo da cena. Nesse ponto, em (a) observamos que a 
sobrecarga de atualização das estruturas é reduzida drasticamente. 

   

(a)   Tempo gasto na atualização das estruturas.             (b) Tempo gasto no cálculo da broad phase.               (c) Tempo total para gerar a animação.                                                                                                                                       

Figura 3: Gráficos para o cenário 2. Em todos os quadros, a quantidade de movimento do sistema é semelhante. Isto pode ser facilmente verificado em (a), 
pois a sobrecarga de atualização das estruturas de dados é quase constante, bem como o tempo total da animação, exibido em (c). Note que quase todo o 
trabalho efetuado pelos algoritmos Sweep and Prune (SAP) e Hierarquia de Volumes Envoltórios (HVE) é realizado na fase de atualização. 

   

(a)   Tempo gasto na atualização das estruturas.             (b) Tempo gasto no cálculo da broad phase.               (c) Tempo total para gerar a animação.                                                                                                                        

Figura 4: Gráficos para o cenário 3. Nota-se em (a) que os algoritmos Sweep and Prune (SAP) e Hierarquia de Volumes Envoltórios (HVE) estão sendo 
forçados a realizar intensas alterações nas suas estruturas, a cada quadro. Os picos em (a), de atualização das AABBs, correspondem a momentos nos quais 
a gravidade força os objetos a se deslocarem de forma aglomerada para outros pontos do cenário. Em (c), podemos verificar que os três algoritmos alternam 
entre qual deles possui o melhor desempenho ao longo da animação. 

 



complexos e imprevisíveis. O FBGPU, por ser executado em 
placas de vídeo, pode ser processado de forma assíncrona, 
enquanto outros elementos da animação (por exemplo, 
inteligência artificial e áudio) são atualizados. 

Como trabalhos futuros, antecipamos o interesse em 
explorar formas alternativas de implementação da broad phase 
em GPU, visando melhorar a escalabilidade de nosso algoritmo 
para ambientes altamente massivos. Adicionalmente, 
planejamos comparar o desempenho dos algoritmos levando 
em consideração também operações de inserção e remoção de 
objetos, bem como testar abordagens assíncronas, nas quais o 
cálculo da detecção de colisão broad phase é realizado de 
forma paralela à CPU, enquanto outras tarefas são executadas 
pela unidade central de processamento. 
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(a) Cenário 1.                                                                 (b) Cenário 2.                                                                 (c) Cenário 3. 

Figura 5: Gráfico de barras do desempenho total dos algoritmos (FB, FBGPU, HVE e SAP), em função do número de objetos na cena. Evidenciamos em 
(c), que o FBGPU é competitivo com o HVE e o SAP, escalando levemente menos do que os outros dois algoritmos, a partir de 2750 objetos. 

 
 
 


