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RESUMO
Os jogos digitais são uma importante forma de cultura em nossa sociedade
contemporânea, utilizando de enredos cada vez mais complexos, gráficos que beiram o
realismo e entretendo as pessoas ao mesmo tempo que permitem que essas aprendam sobra
novas temáticas. Este trabalho de conclusão de curso apresenta a pesquisa de
desenvolvimento tecnológico da produção do motor de jogos-simuladores digitais K-engine a
ser utilizado pelo jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias em desenvolvimento pelos
pesquisadores do grupo Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) que
aborda o entendimento acerca de espaços das cidades (vivido, percebido e concebido)
auxiliando assim o ensino da Educação Cartográfica para os alunos da 4º série (5º ano) do
Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. Como objetivo principal
é apresentada a produção de um motor de jogos digitais utilizando a linguagem computacional
ActionScript 3 e a plataforma Flash. No desenvolvimento do projeto Kimera, o qual essa
pesquisa faz parte, foi utilizada a metodologia PDCA (Planejar-Executar-Verificar-Ajustar) e
o Processo de Desenvolvimento Iterativo e Incremental (PDSII) foi utilizado para o
desenvolvimento do motor de jogos-simuladores digitais. Os principais resultados obtidos
foram a construção do motor de jogos-simuladores digitais K-engine utilizado pelo jogosimulador Kimera e a socialização das informações envolvidas no desenvolvimento de um
jogo digital com o grupo de pesquisa e a sociedade.

Palavras-chave: Jogos Digitais, Motor de Jogos, Engenharia de Software.

ABSTRACT

Digital games are an important form of culture in our contemporary society, using
plots of increasingly complexity, graphics that border on realism and entertaining people at
the same time that enables these to learn new themes. This project presents a technological
development research of production of the digital games and simulators engine K-engine to be
used by the game-simulator Kimera: Imaginary Cities, under development by researchers at
the group Geotechnologies, Education and Contemporary (GEOTEC) that addresses the
understanding of spaces of cities (lived, perceived and conceived) thus aiding the teaching of
Cartographic Education for students from 4th grade (5th year) of Elementary School in Public
Education of the State of Bahia. Main objective is shown to produce a game engine using a
digital computer language ActionScript 3 and the Flash Platform. In the development of
Kimera project, which this research is part, was used the PDCA methodology (Plan-DoCheck-Adjust) and the Iterative and Incremental Development Process (PDSII) was used for
the development of game engine. The main results were the construction of the digital gamessimulators engine K-engine used by the game-simulator Kimera and socialization of
information involved in the development of a digital game to the research group and society.

Keywords: Digital Games, Game Engine, Software Engineering.
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INTRODUÇÃO
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) vêm sendo cada vez mais

parte integrante do cotidiano das pessoas, principalmente das crianças e adolescentes, que
vivem com todos esses recursos ao seu redor. O computador, o celular, o tablet, a Internet, a
videoconferência, os jogos digitais, dentre outras TIC, reinventam práticas e modos de troca
de conteúdo e mediação de informação.
Apesar das TIC visarem facilitar a vida das pessoas, apurar suas comunicações, o
acesso a conteúdo e a melhores formas de entretenimento, já estarem ao alcance dessa nova
geração de jovens, denominado por Prensky (2001) de nativos digitais, a mesma ainda é
pouco aproveitada no ensino. Há pouca utilização de TIC, como jogos digitais, redes sociais e
Internet, voltadas para mediar o processo de ensino-aprendizagem de alunos, que, muitas
vezes estão mais acostumados com esse tipo de mídia do que com os tradicionais livros e
apostilas.
Os jogos digitais em especial, produzem um grande fascínio nos jovens, tendo a
capacidade de prender a sua atenção, além de entretê-los, podem também ensiná-los. Dessa
forma se configuram como uma excelente forma mediadora de conhecimento, entretendo os
alunos ao mesmo tempo em que passam informações. Com isso, o mercado de jogos digitais
mundial, que movimentou um valor estimado de 74 bilhões de dólares no ano de 2011,
superior ao que a indústria cinematográfica movimentou, segundo dados da instituição de
pesquisa Gartner, apresenta uma importante oportunidade no seu uso voltado para o ensino e
treinamento (GARTNER, 2011).
Um dos complicadores para um maior aproveitamento dos jogos digitais no
ensino em nosso país é a carência de profissionais no mercado brasileiro que tenham
conhecimento e experiência nessa área, além de falta de ferramentas simplificadas e aparatos
tecnológicos que auxiliem no desenvolvimento dessas aplicações. Uma das ferramentas
utilizadas para o desenvolvimento de jogos digitais são os motores de jogos, que trazem para
os desenvolvedores diversos componentes reutilizáveis que, geralmente, são encontrados em
sua maioria, como a parte gráfica, a interface com o usuário, os efeitos especiais, a física, os
efeitos sonoros, a comunicação de rede entre outros.
Esse projeto de desenvolvimento tecnológico se propõe a desenvolver o motor de
jogos digitais em Flash para ser utilizado no projeto Kimera: Cidades Imaginárias.
Desenvolvido pelo grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC),
coordenado pela prof. Dra. Tânia Hetkowski, que tem como objetivo criar um jogo-simulador

de cidades que abordando o entendimento acerca dos espaços da cidade (vivido, percebido e
concebido), auxiliando no ensino da Educação Cartográfica junto aos alunos da 4º série (5º
ano) do Ensino Fundamental I da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia, de acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998). O projeto Kimera tem sua origem no
projeto Città Cosmopolita: Simulador de Redes de Cidades 1, o qual faz parte do Projeto
Civitas do Grupo de Laboratório de estudos em linguagens, interação e cognição (LELIC),
estes orientados pela professora Dra. Margarete Axt, da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), e coordenado pelo pesquisador Dr. Daniel Nehme Müller, da empresa
Conexum.
O projeto K-engine, de Kimera Engine, tem como objetivo o desenvolvimento de
um motor para jogos digitais, área do conhecimento que eu já possuo experiência de mais de
sete anos, tendo participado de outros projetos de natureza similar, como o projeto A Turma
do Claudinho, desenvolvido no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do estado da
Bahia (SENAI-BA), ganhador de edital da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) em
2006 e com investimento superior a 500 mil reais, que teve como produto o jogo educacional
O Livro dos Sonhos. Outros projetos de jogos educacionais foram desenvolvidos para o
Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), como os
três games para dispositivos táteis apresentados para os visitantes do evento Olimpíada do
Conhecimento de 2010 no Riocentro no Rio de Janeiro. Além disso, eu também utilizo as
tecnologias dos jogos digitais para a construção de simuladores e treinamentos virtuais, nesse
caso posso citar o simulador do processo de troca de canais de laminação desenvolvido para a
empresa Gerdau em 2011 e o simulador para plantas industriais ISAAC Simulation
desenvolvido pela minha empresa Sotero Tech2 em 2012.
Eu também possuo uma grande experiência no desenvolvimento de projetos para a
educação a distância, tendo participado no desenvolvimento de softwares para treinamento e
simulação para a indústria, além do desenvolvimento, customização, instalação e
gerenciamento de sistemas de ambientes virtuais de aprendizagem e redes sociais.

1

Città é um ambiente que possibilita a criação de cidades digitais reais/virtuais/imaginadas, e que permite diferentes
modos de interação entre os alunos através de computadores em rede.
2
A Sotero Tech é uma empresa baiana sediada em Lauro de Freitas e que atua na área de tecnologias digitais e
arte digital e que tem como um dos sócios o pesquisador Diego Potapczuk. (http://www.soterotech.com.br)
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DESENVOLVIMENTO
Esse capítulo apresenta o desenvolvimento do projeto, o que inclui o seu objetivo

geral, os objetivos específicos, sua metodologia, seu referencial, os procedimentos e seus
resultados.

2.1 OBJETIVO GERAL
a) Desenvolver um motor para jogos-simuladores digitais em Flash para ser utilizado
pelo jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias, desenvolvido pelo grupo
GEOTEC - de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade, objetivando o
auxílio no ensino da Educação Cartográfica na Rede Pública de Ensino do Estado
da Bahia.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar as funcionalidades que estarão presentes no motor de jogos baseado
nas necessidades do jogo Kimera: Cidades Imaginárias;
b) Projetar o motor de jogos usando as técnicas e processos da engenharia de
software;
c) Codificar o motor de jogos utilizando a linguagem computacional ActionScript 3
e a plataforma de desenvolvimento Flash;
d) Validar o funcionamento do motor de jogos utilizando o jogo Kimera: Cidades
Imaginárias.

2.3 METODOLOGIA: CAMINHOS DO PROJETO E DO
DESENVOLVIMENTO DO MOTOR
De acordo com as especificidades desse projeto, foi escolhida a realização de uma
pesquisa de natureza colaborativa aplicada com abordagem qualitativa através do
desenvolvimento tecnológico, corroborando com o que Lewin apud Mueller (2007) traz:
“Pesquisa que não produz nada, mas apenas livros não será suficiente”, assim buscando uma
pesquisa com produção aplicável a sociedade.

Os pressupostos para a realização dessa pesquisa estão baseados em uma
Metodologia Colaborativa Aplicada, que segundo o grupo GEOTEC pode ser definido como:
Colaborativa, por fomentar pesquisas de forma propositalmente coletiva, onde um misto de
indivíduos possui a intencionalidade de interferir e sofrer interferência no/do coletivo;
Aplicada, por gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de
problemas/objetivos específicos.
De acordo com Ferreira (1986, apud Barros, 1994) a colaboração é o “trabalho em
comum com uma ou mais pessoas; cooperação; auxílio; contribuição”. Kaye (1991, apud
Barros, 1994): define que:
[...] colaborar (co-labore) significa trabalhar junto, que implica no conceito de
objetivos compartilhados e uma intenção explícita de somar algo - criar alguma
coisa nova ou diferente através da colaboração, se contrapondo a uma simples troca
de informação ou passar instruções.

Segundo Bunge (1980), o modelo da ciência aplicada se identifica pela ideia da
tecnologia como aplicação do conhecimento científico, que desenvolve produtos e serviços
através das pesquisas com foco na solução de problemas específicos e de interesse social. Ele
também diz em relação à ciência básica e a aplicada que
[...] tanto uma como a outra partem de problemas, só que os problemas científicos
são puramente cognoscitivos, enquanto que os técnicos são práticos. Ambas buscam
dados, formulam hipóteses e teorias, e procuram provar essas ideias por meio de
observações, medições, experiências ou ensaios.

E completa, “a pesquisa científica se limita a conhecer; a técnica emprega parte do
conhecimento científico, somado a novo conhecimento para projetar artefatos e planejar
linhas de ação que tenham algum valor prático para algum grupo social”.
Como produtos dessa pesquisa tem-se o desenvolvimento do Motor de Jogos
Digitais K-engine, um manual de uso do motor e a confecção desse relatório técnico seguindo
as normas ABNT NBR 10719 de 2011. O motor K-engine é autoria do pesquisador desse
trabalho, e teve sua necessidade observada no início do projeto Kimera onde se percebeu a
falta de motores de jogos digitais que tratassem de simulação de cidades e que fossem capazes
de rodar em computadores que não fossem de última geração, caso dos computadores
presentes na maioria dos laboratórios de informática da Rede Pública de Ensino. O nome do
motor foi idealizado a partir do projeto Kimera, representando o motor do Kimera, que em
inglês seria Kimera engine, então K-engine.
Essa pesquisa foi idealizada como uma parte do projeto Kimera: Cidades
Imaginárias, colaborativamente, atrelado a ela existem inúmeras outras pesquisas e projetos

sendo realizados por pesquisadores doutorandos, mestrandos, especializandos, graduandos,
bolsistas de iniciação científica envolvidos no projeto, que é formado por pedagogos,
historiadores, designers, informatas, cartógrafos, geógrafos, comunicadores, áudio designer,
engenheiros, alunos e professores da rede pública e outros colaboradores, o quadro 1
apresenta os principais envolvidos no projeto e a constituição das equipes, que juntas
discutem e decidem e, em grupos menores, efetivam ações que circundam o grande projeto do
Kimera. Pesquisas essas que resultaram e resultarão em outros trabalhos de mestrado,
doutorado e pós-doutorado.

Quadro 1: Organização das equipes do Projeto Kimera
Equipes

Componentes

Coordenação Geral

Tânia Maria Hetkowski

Vice-coordenação

André Luiz da Silva

Consultoria

Lynn Alves (UNEB)
Raphael Montenegro (UNEB)

Parceiros do LELIC/UFRGS

Margarete Axt (UFRGS)

Coordenador (Empresa Conexum)

Daniel Nehme Muller (UFRGS)

Game Designers

Mariano Maia
André Luiz Rezende

Equipe Pedagógica

Fabiana Nascimento (Coordenação)
Inaiá Pereira Brandão
Tânia Regina Pereira Dias
Walter Von Ckzus Garrido
Telma dos Anjos
Kátia Soane

Roteiro

Gustavo Erick de Andrade

Equipe de Desenvolvimento

André Rezende (Coordenação)
Diego de Oliveira Potapczuk (motor)
Humberto Ataíde Santiago Junior
Saulo Leal dos Santos
David Souza (IC 2012)

Equipe de Design e Transmídia

Josemeire Machado Dias (Coordenação)
Edson Machado Filho
Gabriele Duque (IC 2012-2013)
George Chaves (IC 2013)
Manoella Oliveira (IC 2013)
Fabiana Carvalhal (IC 2012)
Gabriel Torres (IC 2012)

Yuri de Carvalho (IC 2012)
Áudio Design

Eliaquim Acioli

Marketing

Ricardo Garcia
Fonte: Potapczuk (2013).

As atividades dos bolsistas e dos pesquisadores é cotidiana, cada equipe
desenvolve suas atividades sob orientação dos coordenadores. Para o alinhamento das
atividades dos grupos são realizados encontros semanais, onde cada representante de equipe
discorre ao Game Designer e aos coordenadores do projeto sobre as atividades que o grupo
desenvolveu e, a partir das ações efetivadas, propõe novas etapas. Também acontecem
encontros quinzenais para aprofundamentos teóricos acerca das geotecnologias, jogos digitais,
espaço, processos educativos, saberes e dinâmicas de sala de aula. As equipes de trabalho
utilizam os espaços da UNEB/Departamento de Educação, Campus I, Salvador/BA. São
disponibilizadas salas de aula, salas para grupos de pesquisa, salas de reunião e, para o
desenvolvimento do simulador, o grupo GEOTEC possui um laboratório de informática, com
computadores potentes e adequados para tais atividades, bem como dispõe de Licenças de
Softwares para a criação e desenvolvimento do jogo-simulador de cidades.
O Kimera tem como público alvo definido, a partir da imersão do grupo GEOTEC
a rede pública, onde identificou a necessidade de explorar a Educação Cartográfica junto aos
alunos da 4º série (5º ano) do Ensino Fundamental I. Neste nível de ensino os alunos, no seu
currículo escolar, exploram escala, geolocalização, conceito de lugar, paisagem espaço,
cidade entre outros e, com o objetivo de atender as necessidades e expectativas desse público
alvo, o GEOTEC elegeu o Colégio da Polícia Militar (Unidade Dendezeiros) e a Escola
Álvaro da Franca Rocha (Bairro da Engomadeira), ambas escolas localizadas na Cidade de
Salvador/Ba.
Assim, foram, desde 2012, e são realizados encontros com alunos, com faixa
etária de 10 a 15 anos de idade, acompanhadas com a professora regente. Nestes encontros, as
crianças falam, opinam, questionam, jogam, exploram recursos, sugerem, definem e
demostraram sobre os seus desejos e possibilidades efetivas à construção do jogo-simulador
de cidades Kimera – Cidades Imaginárias. Estes encontros colaboram, de forma muito
sistemática, na definição das missões, na construção e adaptações do roteiro, nos detalhes e
singularidades dos conteúdos que podem ser explorados, na dinâmica do simulador e nos
aspectos de jogabilidade, interatividade e ludicidade ao mesmo (ANDRADE et al., 2012).
Estra trabalho se amplia a partir de uma revisão bibliográfica nas categorias de
Engenharia e Modelagem de Software e Jogos Digitais, bem como busca amparo no

redimensionamento da metodologia, para a realização do desenvolvimento do Motor de Jogos
Digitais, do ciclo PDCA (Plan Do Check Action), que organiza o desenvolvimento do projeto
Kimera como um todo e, o Processo de Desenvolvimento de Software Iterativo Incremental3
(PDSII), que foca na organização do desenvolvimento do Motor. Devido às características
específicas do projeto, desenvolvimento de jogos digitais, o mesmo precisa de uma
metodologia flexível, portanto ambos os métodos foram utilizados, de forma adaptada e
ampliada, para o desenvolvimento do jogo-simulador. Segundo Jarvinen (apud Mueller, 2007)
"é a questão de pesquisa que domina a seleção do método, não o contrário".
Este processo cíclico é caracterizado também de maneira mais genérica,
denominada Investigação-Ação, que é utilizado em várias áreas. Tripp (2005, p. 445-446)
define a Investigação-Ação como "um processo que segue um ciclo no qual se aprimora a
prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela".
O ciclo PDCA é caracterizado por quatro etapas: planejar, executar, verificar e
agir e foi utilizado como método de gestão do Projeto Kimera. Na primeira etapa do ciclo,
planejamento, realizamos reuniões com o grupo Comunidades Virtuais, grupo de
pesquisadores e desenvolvedores de jogos coordenado por Lynn Alves, com a finalidade de
socializar experiências no desenvolvimento de jogos digitais e mais especificamente na
criação do jogo digital Copa 20144, base para o planejamento do projeto Kimera. Foram
realizadas reuniões com o grupo do GEOTEC e com as escolas parceiras para planejar o
projeto, conceito, nome, marca, roteiro, produção do documento de Game Design (GDD), que
define o seu funcionamento básico, o formato do roteiro, a narrativa e tecnologias utilizadas.
A escola usada como estudo de caso no projeto, também foi visitada pelas equipes pedagógica
e de design nessa etapa, onde foram desenvolvidas pesquisas com o público alvo do jogosimulador, os alunos, com o intuito de se captar suas percepções, suas características e suas
vivências para adequar o produto a este público.
A segunda etapa, que trata da execução, e foco maior dessa pesquisa, é onde se
realizou o desenvolvimento e a efetivação do jogo-simulador. Baseado no planejamento
realizado construíram-se as diversas partes que integram o Kimera. Primeiro foi formalizado o
objetivo do jogo, conteúdo e o conceito, depois o roteiro do jogo, que especifica
3
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detalhadamente cada um dos elementos do jogo, sua história, seu fluxo, suas fases, suas
animações, seus personagens e tudo aquilo que foi construído e apresentado para o usuário
final. Com base no roteiro, as mídias, como sons, músicas, ilustrações, imagens e sequências
de animações foram construídas pelas equipes de Design, Transmídias e Áudio. Em paralelo
com esse processo, a equipe de Programação desenvolveu o motor do jogo-simulador
contendo todas as funcionalidades básicas requeridas pelo documento de Game Design e pelo
roteiro, mas sem as partes específicas do jogo, como sua sequência ou história. Após a
finalização do motor, todos os elementos criados pelas outras equipes foram aplicados a esse
motor realizando o jogo-simulador como previsto, agora com as características do projeto,
história, fluxo, personagem, arte, gráficos, sons e música.
A terceira etapa, da verificação, ainda a ser executada no escopo de outras
pesquisas do grupo, está prevista para ser realizada após a conclusão desse trabalho
responsável pelo motor, e conforme obrigatoriedade da Capes e compromisso do GEOTEC e
seus pesquisadores, essa pesquisa terá acompanhamento por um período de três anos após
defesa. O objetivo da terceira etapa é verificar o uso do jogo-simulador Kimera nas escolas, a
percepção dos alunos, o auxílio do jogo no ensino da Educação Cartográfica e a aceitação e
participação dos professores nesse processo.
Por fim, na etapa quatro, da ação, se realizará com o uso das informações colhidas
na terceira etapa para aprimorar o jogo-simulador e seu processo de aplicação, para melhorar
os resultados que esse poderá trazer para o ensino da Educação Cartográfica. Assim,
possibilita que o ciclo se inicie novamente e essas novas informações sejam utilizadas para
uma nova iteração do PDCA, conforme visualizado na figura 1.

Figura 1: Ciclo PDCA
Fonte: Imagem da internet5

O processo de desenvolvimento de software iterativo e incremental foi usado na
segunda etapa do PDCA para guiar a programação do jogo-simulador Kimera. O PDSII é
composto também por quatro etapas, sendo elas: concepção, elaboração, construção e
transição. Na primeira etapa (concepção), os requisitos para a construção do motor do jogosimulador foram levantados, com base no documento de Game Design (GDD), roteiro, nas
reuniões e nas informações dos alunos. Na segunda etapa (elaboração), os requisitos foram
minunciosamente definidos e foi realizado o processo de análise de software. A terceira etapa
(construção), teve como foco o projeto e a implementação do motor. Por último, na etapa da
transição, foram realizados os testes do motor e as adequações necessárias. Esse processo é
ilustrado na figura 2.
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Figura 2: Ciclo PDSII
Fonte: Imagem da internet6

2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE
Este capítulo apresenta o conceito de engenharia de software, assim como seus
principais métodos e processos.
De acordo com Naur e Rendal (1969), a engenharia de software é a criação e a
utilização de sólidos princípios de engenharia, a fim de obter softwares econômicos que sejam
confiáveis e que trabalhem eficientemente em máquinas reais. Pressman (2006) ressalta que
apesar de essa definição ser pobre, pois diz pouco dos aspectos técnicos da qualidade de
software, não inclui diretamente as necessidades ou pontualidades do cliente, não menciona
medidas e unidades e também não fala da importância de um processo amadurecido.
Pressman subdivide a engenharia de software em quatro camadas: ferramentas, métodos,
processo e foco na qualidade, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3: Engenharia de Software em camadas.
Fonte: Pressman (2006).
Nota: Adaptado pelo autor.

Sommerville nos dá uma visão mais abrangente quando define que a "engenharia
de software é uma disciplina da engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de
software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse
sistema, depois que ele entrou em operação." (SOMMERVILLE, 2003, p. 5) Dentro dessa
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definição existem dois elementos importantes: Primeiro o que fala sobre as disciplinas da
engenharia, mostrando que os engenheiros fazem os produtos funcionarem utilizando teorias,
métodos e ferramentas nas situações apropriadas e de modo seletivo, também sempre
procurando descobrir soluções para os problemas de acordo com restrições organizacionais e
financeiras. Segundo o que diz respeito aos aspectos da produção de software, uma vez que a
engenharia não trata apenas o processo técnico de desenvolvimento, mas também de aspectos
como o gerenciamento do projeto, desenvolvimento de ferramentas, métodos e teorias que
apoiem à produção de software (SOMMERVILLE 2003).
Segundo o Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK),
documento criado pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), com a
finalidade de servir como referência para a área, a engenharia de software é dividida nas
seguintes subáreas chaves do conhecimento, e que devem ser consideradas quando da
elaboração de projetos de software (IEEE, 2004):


Requisitos;



Projeto;



Construção;



Teste;



Manutenção;



Gerência de configuração;



Gerência da engenharia de software;



Processo de engenharia de software;



Ferramentas e métodos da engenharia de software;



Qualidade.

A área de requisitos de software envolve sua definição e o que ele
deverá/poderá fazer para resolver os problemas do mundo real. Geralmente divididos em
requisitos funcionais e não funcionais. A área de projeto de software envolve a definição da
arquitetura, componentes, interfaces, manipulação de eventos, tratamento de erros e estrutura
do software. A construção do mesmo refere-se da construção do projeto, envolve a
codificação e a validação. Os testes de software consistem na verificação do comportamento
do programa, por meio de um conjunto de testes e cenários. A subárea de manutenção de
software trata das anomalias que podem ocorrer após seu lançamento, bem como das

necessidades dos usuários que se modificam com o tempo, dos novos sistemas que podem
gerar integrações e das melhorias que podem ser previstas. A gerência de configurações de
software tem como principal preocupação a de controlar sistematicamente as mudanças que
ocorrem em um sistema ou plataforma (IEEE, 2004).
A área de gerência de engenharia de software procura estabelecer controles
como cronograma, revisões e entregas dentro do projeto, bem como métricas que permitam
ser acompanhadas para o alcance dos objetivos. O processo de engenharia de software tem
como objetivo definir, implementar, modificar, mensurar e melhorar os processos que são
utilizados no desenvolvimento do mesmo. A área de conhecimento ferramentas e métodos da
engenharia de software definem o ferramental e os métodos de trabalho para sua especificação
e construção. A qualidade de software aborda a qualidade do produto final, envolvendo a
cultura e ética organizacional, modelos de qualidade, validação, verificação e auditoria da
qualidade (IEEE, 2004).
O SWEBOK tem como objetivos promover uma visão consistente da engenharia
de software, clarificar conceitualmente e demarcar fronteiras e a importância entre a
engenharia de software e as outras disciplinas relacionadas, caracterizar seu conteúdo
disciplinar, classificar os tópicos da área de conhecimento desta engenharia, prover uma
fundação para o desenvolvimento do currículo, para certificação individual e para
licenciamento de material. (IEEE, 2004). Porém, pelas experiências adquiridas, em anos de
trabalho com o desenvolvimento de jogos, faz-se necessário destacar a inter-relação com
outras áreas do conhecimento.
Shore e Warden (2007), defensores do desenvolvimento ágil, definem os métodos
ágeis como elementos individuais chamados práticas. Essas incluem ações como usar uma
ferramenta de controle de versões, definir padrões de codificação ou apresentar,
semanalmente, resultados para os patrocinadores do projeto, sendo que essas práticas existem
há muito tempo, e esses métodos visam combinar essas práticas de formas únicas, acentuando
as partes que suportam a filosofia ágil, descartando o resto e combinando elas em novas
ideias, com o intuito de resultar em métodos bastante poderosos para o desenvolvimento.
Dessa maneira os métodos ágeis se apresentam como um conjunto de práticas,
métodos e processos da engenharia de software estudados de forma a dar mais eficiência,
reduzir custos e melhorar a qualidade no desenvolvimento dos softwares, sendo esses
geralmente atualizados de forma mais rápida a fim de acompanhar as novas ferramentas e
linguagens de programação que surgem.

2.4.1

MÉTODOS E PROCESSOS
Aqui serão apresentados os principais métodos e processos da engenharia de

software pesquisados com essa revisão da bibliografia e que foram utilizados no processo de
construção do motor do jogo-simulador Kimera, K-engine e são contextualizados no capítulo
de desenvolvimento do motor.

2.4.1.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
Segundo Pressman (2006, p. 116), "entender os requisitos de um problema está
entre as tarefas mais difíceis enfrentadas por um engenheiro de software". Na maioria das
vezes nem os clientes nem os usuários finais de um sistema sabem exatamente o que querem,
é o trabalho do engenheiro de software levantar os requisitos de forma completa e acertada
para evitar alterações durante a execução do projeto.
Ainda segundo Pressman (2006, p. 116):
A engenharia de requisitos ajuda os engenheiros de software a compreender melhor
o problema que eles vão trabalhar para resolver. Ela inclui o conjunto de tarefas que
levam a um entendimento de qual será o impacto do software sobre o negócio, do
que o cliente quer e de como os usuários finais vão interagir com o software.

De acordo com Sommerville (2003), no desenvolvimento de um sistema,
principalmente se este for novo, é difícil estabelecer de forma exata o que ele deve fazer,
dessa forma as suas funções e restrições se tornam os requisitos do sistema e o processo de
descobrir, analisar, documentar e verificar tais requisitos é chamada de engenharia de
requisitos.
Os requisitos são geralmente classificados de duas formas distintas: requisitos
funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais tratam das funções que o
sistema deve fornecer como o sistema deve reagir e se comportar. Os requisitos não
funcionais são restrições sobre os serviços ou as funções oferecidas pelo sistema, como
restrições de tempo, processo de desenvolvimento, padrões entre outros (SOMMERVILLE,
2003). Os requisitos identificados para o desenvolvimento do K-engine são apresentados no
capítulo de desenvolvimento.

2.4.1.2 MODELAGEM UML
De acordo com Fowler (2004), o Unified Modeling Language (UML) é um
conjunto de notações gráficas que ajuda a descrever e projetar programas, principalmente os
que utilizam a metodologia de orientação a objetos7. O UML é um padrão aberto, controlado
pelo Object Management Group (OMG), um consórcio aberto de empresas. Os engenheiros
de software utilizam o UML basicamente de três formas, esboço, plano e linguagem de
programação, sendo o esboço o mais utilizado. O UML pode ser aplicado como engenharia
inicial ou engenharia reversa, a engenharia inicial quando se primeiro modela utilizando o
UML e depois se codifica e a engenharia reversa acontece quando primeiro se codifica e
depois se modela em UML para entender melhor o software.
O UML 2 descreve treze tipos oficiais de diagramas divididos em três categorias,
sendo elas: estrutura, comportamento, interação. Dentro da categoria estrutura existem os
diagramas de classe, componente, objetos, implementação, pacote e estrutura; a categoria
comportamento agrega diagramas de caso de uso, atividade e transição de estados e; a
categoria interação contêm diagramas de sequência, interatividades, colaboração e tempo
(FOWLER, 2004). A seguir são apresentados alguns desses tipos de diagramas.
O diagrama de classe tem como intuito descrever os tipos de objetos no sistema e
as várias espécies de relacionamentos existentes entre eles. Além disso, os diagramas de
classe também mostram as propriedades e operações que uma classe possui (FOWLER,
2004). Um exemplo de diagrama de classe pode ser visto na figura 4.
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Figura 4: Exemplo de diagrama de classe.
Fonte: Potapczuk (2013).

O diagrama de componentes é usado quando se deseja dividir um sistema em
componentes e mostrar suas relações, como se cada componente fosse um pedaço e pudesse
ser comprado ou atualizado de forma independente (FOWLER, 2004). O diagrama de objetos
representa uma foto dos objetos no sistema em determinado um momento, por mostrar objetos
ao invés de classes, também é conhecido por diagrama de instância. Pode ser utilizado para
mostrar um exemplo de configuração de objetos (FOWLER, 2004). O diagrama de
implementação, demonstra o projeto físico do sistema, revelando onde cada parte do
programa rodará em cada parte de hardware, de forma muito simples (FOWLER, 2004).
As classes representam a forma básica de estruturação nos sistemas orientados a
objeto. Em sistemas com centenas de classes é necessária uma segunda forma de estruturação,
os pacotes são esses elementos, e podem ser modelados utilizando-se do diagrama de pacote
(FOWLER, 2004).
Os ‘casos de uso’ são uma técnica para identificar requisitos funcionais de um
programa, descrevendo a ação dos seus usuários para com ele. O diagrama de caso de uso
permite modelar interações conforme pode ser visualizado na figura 5 (FOWLER, 2004).

Figura 5: Exemplo de diagrama de caso de uso.
Fonte: Potapczuk (2013).

Os diagramas de atividade são utilizados para descrever lógica procedural,
processos de negócios e fluxos de trabalho. Em diversos casos eles funcionam como
diagramas de fluxo, mas têm como diferença o suporte a comportamento de computação
paralela (FOWLER, 2004).
Os diagramas de transição de estados são utilizados para descrever os estados de
um sistema e como cada desses interage com o outro (FOWLER, 2004). Por outro lado, o
diagrama de sequência descreve o comportamento de um número de objetos de exemplo e as
mensagens que são trocadas entre eles em um determinado cenário ou caso de uso (FOWLER,
2004).

2.4.1.3 CONTROLE DE VERSÃO
As ferramentas de controle de versão são importantes no processo de
desenvolvimento em projetos, quando envolvem mais de uma pessoa, pois ajudam a
coordenar o código fonte, testes e outros artefatos importantes do projeto. De modo que um
projeto quando usa uma ferramenta de controle de versão, permite um processo ordenado
onde o desenvolvedor recebe a última versão do código do servidor, realiza suas

modificações, roda todos os testes necessários para garantir que suas modificações não
tenham inserido nenhuma nova falha, em seguida envia essas alterações novamente ao
servidor. Esse processo é conhecido como integração contínua e pode ocorrer diversas vezes
(WARDEN, 2007).
Outra importante funcionalidade das ferramentas de controle de versão é a
possibilidade de edição concorrente, pois esta possibilita que dois desenvolvedores trabalhem
simultaneamente no mesmo arquivo, e o controle de versão fica responsável por unir as duas
modificações. Caso os dois desenvolvedores editem as mesmas linhas de código, a ferramenta
de controle de versão avisa aos desenvolvedores, para que eles façam as adequações. O
controle de versão também permite que os desenvolvedores voltem o projeto à alguma data no
passado, permitindo ao mesmo ver como estava o código naquele momento, possibilitando
verificar estados do código onde possíveis bugs não existiam e identificar qual a modificação
que o introduziu (WARDEN, 2007).

2.4.1.4 PADRÃO DE DESENVOLVIMENTO E CODIFICAÇÃO
Cada desenvolvedor e programador tem suas experiências próprias, levando-os a
criar um estilo próprio para cada um, o que no desenvolvimento de um software por apenas
um programador não gera problemas, mas quando se cria um software de forma coletiva, isso
pode acabar atrapalhando e gerando dificuldades, dessa forma, é mais fácil trabalhar em
conjunto utilizando um único estilo.
Por essa razão, é importante criar um padrão de desenvolvimento e codificação,
que orienta as pessoas envolvidas no projeto em como realizar ações de forma padronizada,
evitando diversos tipos de problemas. Esse padrão costuma levar em conta os elementos do
desenvolvimento de um software, como formatação de código, nomes de variáveis, métodos e
classes, ferramentas de desenvolvimento, controle de versão e nomes de arquivos e diretórios
(WARDEN, 2007).

2.4.1.5 PADRÕES DE PROJETOS
Os padrões de projetos, ou design patterns, são padrões de codificação
desenvolvidos para resolver problemas comuns encontrados no desenvolvimento de sistemas,
como uma forma de garantir uma única instância de uma classe ou como manter dados
durante a execução de uma aplicação (WARDEN, 2007). Um dos padrões utilizados no

projeto do K-engine foi o singleton, que define como garantir que durante a execução do jogo,
exista somente uma unidade de uma determinada classe de programação, e que a mesma
esteja disponível para o uso por outras classes de programação.

2.4.1.6 DOCUMENTAÇÃO
Existem muitos tipos de documentação de softwares, desde documentação voltada
para os usuários finais até documentação para os próprios desenvolvedores. A documentação
de um sistema para os desenvolvedores é algo muito importante, pois sem ela os novos
desenvolvedores terão dificuldade de dar manutenção no sistema, e os desenvolvedores atuais
perderão tempo tentando entender partes

do sistema desenvolvidas

por outros

desenvolvedores (WARDEN, 2007). No projeto do K-engine foi escrito um manual de
utilização do motor para que outros profissionais envolvidos tenham facilidade no seu uso.

2.4.1.7 REFATORAÇÃO
A refatoração do código é o processo de mudar a estrutura do código sem mudar o
seu comportamento, ou seja, o que ele faz continua igual, porém a forma como ele faz é
alterada. Durante o desenvolvimento de um projeto, é natural ocorrer mudanças, as quais
geralmente fazem com que ocorram quebras no projeto inicial do software, dessa forma, é
importante verificar e aplicar melhorias no código durante o desenvolvimento, de forma a
evitar que o nível de complexidade se torne grande visando suprir manutenções de custo
proibitivo (WARDEN, 2007).

2.5 JOGOS DIGITAIS
Delmar Galisi (2009) define jogos digitais como:
[...] um objeto que se assemelha a muitos outros, mas possui as suas especificidades;
sendo assim, tem a sua própria metodologia de desenvolvimento. Ele se assemelha a
um website, pelo fato de possuir uma interface digital e visual, mas um website não
tem elementos fundamentais para o sucesso de um videogame, como regras e
estratégias de jogos; é similar a um filme, pois, em muitos casos, apresenta um
cenário, personagens e roteiro, mas, até que se prove o contrário, o cinema é um
meio cuja estrutura (quadro a quadro) é linear e cura interação é pouco participativa,
no que diz respeito à construção da narrativa por parte do usuário. Desenvolver um
jogo é, muitas vezes parecido com construir um software aplicativo, mas este é uma
ferramenta, e o jogo é um produto de entretenimento e cultura. (2009, p. 226)

Os recursos das tecnologias digitais hoje fazem parte de nossas vidas, os
computadores, Internet, mouse, joystick, controle remoto, os jogos digitais, todos esses
elementos fazem parte da geração que nasceu a partir de 1980, denominada por Prensky
(2001) de nativos digitais, que já nascem imersas nessas mídias digitais, e não querem ser
apenas expectadores ou ouvintes e, sim agentes ativos com possibilidades de interação.
Essa característica deve ser aproveitada no âmbito da escola, a fim de
potencializar o aprendizado dos alunos conforme Alves (2002) apresenta:

Esses avatares, que permitem o exercício do faz-de-conta e uma maior
interatividade, possibilitam às crianças e aos adolescentes aprender, se comunicar,
formar relacionamentos, desenvolvendo habilidades motoras, linguísticas e sociais,
potencializando a construção de novos olhares, significados e significantes para a
sociedade na qual estão inseridos. (2002, p.439).

Aranha (2006) diz que o sistema educativo deve mostrar uma lógica de incerteza,
que deve ser compreendida como um sistema de ensino que privilegie os princípios da
estratégia, que irão preparar as pessoas para lidar com os imprevistos e transformações da
realidade. O uso dos jogos digitais está alinhado com essa ideia, de forma a representar uma
preparação dos indivíduos para os desafios dessa nova sociedade, além de pontuar que as
pessoas deverão interagir mais com sistemas cada vez mais sofisticados, dotados de
Inteligência Artificial que permitirão sistemas de tomada de decisões baseados no dinamismo,
na criatividade e no pensamento estratégico.
De acordo com Mattar (2010), boa parte dos dados colhidos e das teorias
formuladas no passado, sobre como as pessoas pensam e aprendem, pode não se aplicar mais.
O aprendizado baseado nos jogos digitais para ele se fundamenta em duas premissas: os
aprendizes mudaram em diversos pontos essenciais; e são de uma geração que experienciou
profundamente outras formas de jogar, com computadores e videogames.
Segundo Bittencourt (2011), as escolas, na maioria das vezes, utilizam os jogos
digitais para potencializar o processo de ensino e aprendizagem, motivando os alunos a
aprender e dar mais significado ao seu conhecimento. Outro motivo de seu uso é o de
aproximar os jovens da computação, facilitando o aprendizado de áreas específicas assim
como habituando-os com o uso dos computadores e dispositivos digitais.
No ano de 2002, foi realizada uma pesquisa por Clua, Junior & Nabais (2002)
com jovens de 10 a 17 anos, de classe média e que moravam na cidade do Rio de Janeiro, com
o objetivo de verificar quais os motivos que tornam os jogos digitais tão atrativos para os
jovens e o que eles pensavam sobre os jogos educacionais. Para 85% dos jovens o que torna

os jogos atrativos é o desafio. Além disso, os jovens preferem ambientes imersivos com
histórias ricas, jogos com qualidade gráfica e com personagens cuja Inteligência Artificial é
sofisticada. Destes jovens, 68% consideram os jogos educativos ruins e ninguém considera
estes jogos ótimos. Os principais problemas dos jogos educacionais listados pelos jovens são
os seguintes:

1. Carecem de desafios grandes e motivadores;
2. Baixo grau de imersão;
3. Pelo fato de serem elaborados por pedagogos com ênfase principal do jogo
sendo a educação;
4. Em geral possuem baixa qualidade, pois são desenvolvidos com baixo
orçamento.

O projeto Kimera: Cidades Imaginárias procura contornar esses pontos
identificados. O jogo-simulador cria desafios que o aluno terá que superar para progredir no
jogo e sempre busca motivar em cada uma dessas etapas. O grupo possui profissionais já com
experiência de mercado, como áudio designer e designers gráficos que desenvolvem os
elementos visuais e sonoros para aumentar a imersão do jogador e um game designer com
formação na área para desenvolver as mecânicas do jogo, seus objetivos e regras.
Dentro de um jogo digital é importante não explicitar para o jogador o momento
de aprendizagem e o momento de jogo, assim como permitir o jogador aprender
progressivamente conforme vai jogando. Gee (2010) consegue demonstrar isso usando o
exemplo do jogo Rise of Nations:
Em bons jogos como RoN, nunca existe uma distinção clara entre o aprendizagem e
o jogo. Os tutoriais constituem versões simplificadas do jogo real. O jogo em si tem
vários níveis de dificuldade, sendo que, a cada nível, os jogadores devem aperfeiçoar
as suas competências e aprender outras novas. Os jogadores podem igualmente
defrontar outros jogadores no modo multi-jogador de RoN na Internet, participando
assim em jogos contra jogadores, cujo nível de competência é igual ao deles. Podem
evoluir e jogar contra jogadores cada vez mais fortes, à medida que as suas
competências vão melhorando, sendo que, por conseguinte, estarão constantemente
a aprender novos conhecimentos. Sem aprendizagem, não há divertimento e, sem
divertimento, não há vontade de jogar. Para os seres humanos, a verdadeira
aprendizagem está sempre associada ao prazer e, constitui na verdade, para eles uma
forma de jogar – um princípio quase sempre ignorado pelas escolas. (2010, p. 105).

Órgãos públicos como o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Ministério da Educação (MEC) percebem a
necessidade de investimentos nessa mídia digital (jogos digitais), voltados para o uso no

ensino, como pode ser percebido com a chamada pública de 2006, que aportou 2,5 milhões no
desenvolvimento de jogos digitais educacionais com o intuito de fomentar o crescimento da
indústria de jogos no Brasil (FINEP, 2006).
De acordo com entrevista dada por Jailson Souza, coordenador técnico na
produção do jogo O Livro dos Sonhos, projeto que obteve apoio financeiro da FINEP, um dos
maiores desafios foi encontrar profissionais com o perfil para o desenvolvimento de jogos,
principalmente nas áreas de design e programação. O jogo desenvolvido apresentou-se para o
SENAI-BA como importante ferramenta didática agregadora nos seus cursos de
aprendizagem industrial, permitindo aos alunos diferentes formas de acesso aos conteúdos,
podendo ser uma revista em quadrinhos, um vídeo, uma conversa com um dos personagens ou
mesmo com uma exploração pelos seus ambientes (FINEP, 2010).
No ensino fundamental, a Educação Cartográfica se mostra um estudo importante,
contribuindo não apenas para que os alunos compreendam e utilizem uma ferramenta básica
da Geografia, os mapas, mas também desenvolvam capacidade relativa à representação do
espaço (MEC, 1998).
Essas capacidades apresentadas provenientes dos jogos digitais e jogossimuladores como mediadores no ensino, e a importância da Linguagem Cartográfica para a
representação do espaço motivaram a proposta desse projeto de desenvolvimento técnico
tecnológico para a construção do motor de jogos para o Projeto do Jogo Kimera: Cidades
Imaginárias, que irá servir como potencial complementar no ensino da Educação Cartográfica
para alunos do quarto ano do Ensino Fundamental I.

2.5.1

PLATAFORMA FLASH
Este capítulo aborda a plataforma Flash e o desenvolvimento de jogos digitais

com ela, sendo essa empregada no desenvolvimento do K-engine.
O Adobe Flash Professional é uma ferramenta, para a criação de conteúdos
multimídias interativos, desenvolvido pela empresa Adobe. Essa permite a criação de diversas
soluções interativas, como sites, sistemas, apresentações, jogos, cursos à distância e
animações, e permite que esses conteúdos sejam entregues via internet, DVD, CD ou rede
local. Um dos principais atrativos do Flash é a mistura de sua interface visual voltada para a
animação e criação de elementos visuais, sua capacidade em trabalhar com conteúdo
multimídia como imagens, sons e vídeos e a facilidade de se programar eventos e interações

com o usuário, permitindo a criação de uma infinidade de soluções e aplicações diferentes
(MILBOURNE, KAPLAN, OLIVER, 2009).
Para o funcionamento das aplicações criadas com o Flash, é necessária a
instalação de um player, chamado Flash Player. O Flash Player é considerado o programa
mais vastamente distribuído na história da computação, é estimado que 864 milhões de
computadores possuíssem este instalado, o que representa 99% dos computadores pessoais
com internet (MILBOURNE, KAPLAN, OLIVER, 2009).
Com todo o sucesso e as características que o Flash possui, possibilitou a Adobe
tornar o Flash em uma plataforma de desenvolvimento. Essa plataforma essencialmente é um
conjunto de ferramentas e linguagens de computação relacionadas, todas desenvolvidas em
torno ou sobre o Flash. Essas incluem o Flex, Breeze, Air e o próprio Flash, e essa arquitetura
desenvolvida, tem como um dos focos a fácil integração com outras ferramentas e linguagens
computacionais web populares, incluindo o PHP, .NET, JAVA e SQL (MILBOURNE,
KAPLAN, OLIVER, 2009).
A linguagem de programação utilizada na plataforma Flash é a ActionScript (AS),
atualmente em sua terceira versão que foi lançada no Flash CS3, associada à metodologia de
desenvolvimento orientada a objeto, que visa simular o funcionamento de objetos reais como
forma de organização e estruturação, e incorpora padrões de desenvolvimento próximos de
linguagens computacionais modernas como Java e C#. Além disso, a cada nova versão do
Flash e dos frameworks, novas e interessantes funcionalidades são adicionadas, como por
exemplo, na versão CS4 foram acrescentadas transformações tridimensionais aos elementos,
cinemática invertida para manipulações mais realísticas dos personagens e ferramentas novas
para animação. Na versão CS5 foi adicionada a capacidade de publicar os jogos em
dispositivos móveis como smartphones e tablets e foi disponibilizado um formato de arquivo
mais amigável para ser utilizado junto de uma ferramenta de controle de versão (GRIFFITH,
2012).

2.5.2

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS
Um jogo digital é definido por Battaiola (2000) como um sistema composto de

três partes básicas, sendo elas: enredo, motor e interface interativa. O enredo define o tema, a
trama, os objetivos e a sequência do jogo. O motor do jogo, também conhecido como game
engine é o mecanismo que controla a reação do jogo em função das ações do usuário. E por

último, a interface interativa que controla a comunicação entre o motor e o usuário reportando
graficamente um novo estado do jogo.
Uma das etapas mais demandantes no processo de desenvolvimento de jogos
digitais costuma ser o desenvolvimento do seu motor de jogo, também chamado de game
engine, responsável por fornecer funcionalidades básicas utilizadas em mais de um jogo.
Serve também como uma abstração para as características de mais baixo nível e das diversas
APIs8 e bibliotecas9 utilizadas. Dessa forma, permite que diversos jogos utilizem o mesmo
motor, diminuindo assim o trabalho e custo de desenvolvimento (PESSOA, RAMALHO,
BATTAIOLA, 2002).
Bittencourt (2011) ressalta que para a criação dos jogos digitais, é necessário o
uso de uma base tecnológica arrojada o que requer investimentos. Como alternativa para o
desenvolvimento com poucos recursos financeiros, é recomendado o uso de tecnologias livres
como base tecnológica para o desenvolvimento dos jogos, o que além de reduzir custos,
potencializa a distribuição de forma livre, para que o jogo digital possa ser modificado,
redistribuído e recriado de diferentes formas por diferentes grupos.
Fazendo uma adaptação das premissas traçadas por Richard Stallman (1992), é
possível definir as premissas que caracterizam um jogo digital como livre:

1. Jogar com qualquer objetivo, pode ser por diversão, por estudo ou para
aprender seu funcionamento;
2. Estudar como o jogo funciona e adaptá-lo para suas necessidades;
3. Liberdade para redistribuir cópias do jogo digital;
4. Melhorar o jogo digital e redistribuir a versão melhorada livremente.

A plataforma Flash é uma plataforma para o desenvolvimento de jogos digitais,
ela permite desenvolver tanto jogos instaláveis quanto jogos voltados para a web, permite
inclusive rodar as aplicações em alguns consoles que possuem suporte a Flash como o caso do
Nintendo Wii, PlayStation Portable (PSP) e smartphones. O Flash também roda nos
computadores do tipo PC, Mac e Linux. O que permite que o jogo desenvolvido possa ser

8

API, de Application Programming Interface (ou Interface de Programação de Aplicativos) é um conjunto de
rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos que
não pretendem envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas usar seus serviços.
9
Biblioteca na ciência da computação se refere a conjunto de subprogramas e classes utilitárias utilizadas no
desenvolvimento de software.

executado em diversos dispositivos e ambientes, desse modo maximizando o investimento no
projeto. (ROSENZWEIG, 2008)
Por também permitir o desenvolvimento de aplicações outras que não jogos, como
sites, animações, apresentação e aplicações, o Flash também tem a vantagem de existir mais
profissionais com conhecimento na ferramenta e na plataforma, facilitando na hora da
formação de uma equipe para desenvolvimento de projetos. (ROSENZWEIG, 2008)

2.6 DESENVOLVIMENTO DO K-ENGINE
Esse capítulo descreve o processo de desenvolvimento do motor de jogos digitais
K-engine utilizado pelo jogo Kimera: Cidades Imaginárias, dentro da etapa de execução do
Plan-Do-Check-Act (PDCA). Nessa etapa, em paralelo ao desenvolvimento do motor, outras
equipes também trabalharam em outros elementos do projeto, como o documento de Game
Design Document (GDD), roteiro, imagens, sons, músicas e animações. Reuniões quinzenais
foram realizadas com os coordenadores de cada equipe com o intuito de acompanhar o
desenvolvimento de cada uma das partes do projeto, além de socializar o desenvolvimento e
alinhar as definições do projeto. Foi necessário um trabalho coordenado, pois em geral, uma
equipe precisa de elementos gerados por outras equipes para a realização das suas atividades.
O motor de jogos digitais seguiu, conforme apresentado na metodologia, o
Processo de Desenvolvimento de Software Iterativo Incremental para guiar a sua construção,
sendo aplicados diversos métodos, processos e técnicas da Engenharia de Software.

2.6.1

CONCEPÇÃO
A primeira fase definida pelo PDSII é a da concepção do software, onde foram

levantados os requisitos que o motor deveria atender à implementação do jogo-simulador
Kimera: Cidades Imaginárias. Para o levantamento dos requisitos, foram realizadas diversas
reuniões com os participantes do projeto Kimera e também com o grupo GEOTEC a fim de se
especificar corretamente como o jogo-simulador Kimera deveria funcionar e o que o motor do
jogo deveria ter para possibilitar tal funcionamento. Além disso, foi realizada uma análise de
similares com jogos-simuladores com características semelhantes ao nosso projeto, essa
análise foi utilizada como fonte de referências para a construção do Kimera (MACHADO,
2013). Podemos citar o jogo Copa 2014 desenvolvido pelo grupo Comunidades Virtuais e o
jogo Sim City 4 desenvolvido pela Maxis como similares.

Após as reuniões de concepção e a análise de similares, foi escrito o documento
de Game Design Document (GDD) do jogo-simulador Kimera, o qual explana a ideia básica
de como o jogo deverá funcionar, uma primeira versão da história e de seus personagens, sua
mecânica10, objetivos, desafios, fluxo de eventos e interações do jogador, elementos como
apresentação das marcas das instituições envolvidas no projeto, abertura do jogo, menu de
opções iniciais, fases e encerramento e cinemáticas11.
Com base em todos esses elementos foi realizado o levantamento de requisitos do
motor K-engine, levando em consideração os requisitos funcionais e não funcionais conforme
demonstrado no quadro 2.

Quadro 2: Requisitos do motor K-engine
Tipo
Funcional

Requisito
Permitir uma apresentação de marcas no início
Permitir uma abertura com animação e música
Permitir um menu inicial
Permitir o uso de mini jogos
Permitir cinemáticas
Permitir o uso de efeitos sonoros
Permitir uma trilha sonora durante o jogo
Permitir ao aluno salvar anotações durante o jogo
Permitir simulação de cidades
Permitir a definição de uma fase ou mais fases de simulação
Permitir o uso de mapas diferentes
Permitir carregar mapas de arquivos externos
Permitir a construção de vários tipos de edificações
Permitir configurar os parâmetros das construções de forma individual
Permitir a divisão de população em desabitados, habitados e empregados
Permitir que o jogador comece com uma quantidade de dinheiro
Permitir a construção de edificações com base em dinheiro e população
Permitir que as construções contribuam para a cidade
Permitir acessar informações da cidade

Não Funcional

Ser multiplataforma, rodando em computadores com sistema Windows e Linux
Não deve ser obrigatório o uso de internet
Ser utilizado em máquinas com pelo menos 1Gb de memória RAM
Ser utilizado em máquinas com placa de vídeo on-board
Fonte: Potapczuk (2013).

2.6.2

ELABORAÇÃO
A segunda fase definida pelo PDSII é de elaboração, onde o motor foi analisado e

modelado para permitir uma visualização mais completa antes da etapa de implementação.

10
11

A mecânica de um jogo define quais são os procedimentos e regras disponíveis ao jogador.
Cinemáticas são animações multimídias utilizadas nos jogos para contar partes da história do jogo.

Essa análise foi realizada com base na etapa de planejamento do PDCA e na etapa de
concepção do PDSII e foram levados em conta todas as reuniões e documentos gerados como
o levantamento de requisitos, documento de Game Design (GDD) e roteiro.
Usando a modelagem UML, foram desenvolvidas uma análise e um modelo de
casos de usos entre o jogador e o motor. Essa análise teve o intuito de prever as interações que
seriam necessárias conforme a figura 6.

Figura 6: Diagrama UML de casos de uso.
Fonte: Potapczuk (2013).

Em seguida foi estabelecida uma modelagem de como os componentes da arquitetura do
motor estariam dispostos. Nessa etapa houve a colaboração do grupo Comunidades Virtuais
que já havia desenvolvido o jogo-simulador Copa 2014 e pode contribuir com alguns
elementos da arquitetura e estruturação do motor. Primeiro foram criadas três divisões: jogo,
motor e bibliotecas, onde a primeira divisão foi responsável por organizar os arquivos de
programação que continham as definições do jogo Kimera; a segunda divisão foi responsável
pelos arquivos do motor K-engine e a terceira divisão foi onde as bibliotecas externas
utilizadas pelo motor foram organizadas. Dentro da divisão do motor foram criados dois

pacotes de classes: 1) chamado K-engine, responsável pelas classes de controle de fluxo e
telas e, 2) chamado núcleo, responsável pela parte específica da simulação de cidades. Essa
modelagem é apresentada na figura 7.

Figura 7: Diagrama UML de componentes.
Fonte: Potapczuk (2013).

A partir da estruturação dos componentes definida, foi desenvolvido um modelo
simplificado de classes para o motor de forma a modelar os objetos existentes no jogo assim
como suas heranças e composições. Essa modelagem permitiu definir as principais estruturas
existentes no motor assim como as interações existentes entre elas de forma a simplificar o
desenvolvimento. O diagrama de classe pode ser observado na figura 8.

Figura 8: Diagrama de classe simplificado do motor.
Fonte: Potapczuk (2013).

Com base nos requisitos e no documento de Game Design Document (GDD), foi
modelado o fluxo principal de ações do jogo, o qual o motor K-engine possibilitou a
construção conforme mostrado na figura 9. Esse fluxo contém a sequência de ações que o
jogador pode fazer dentro do Jogo-simulador Kimera, como iniciar um novo jogo, o que o
leva a assistir uma cinemática de introdução ao jogo e da abertura a um mini game com uma
mecânica de arrastar elementos da interface com o intuito de montar os objetivos pedidos,
para depois ser direcionado à outra cinemática de introdução ao mundo do Kimera. Esse fluxo
permite de forma rápida e precisa visualizar como os blocos de elementos se interligam para
formar o Kimera.

Figura 9: Modelagem do fluxo do Jogo Kimera: Cidades Imaginárias
Fonte: Potapczuk (2013).

A partir do fluxo de jogo, das informações contidas no documento de Game
Design e no roteiro do jogo-simulador, foram levantadas as telas principais que o jogo
precisaria e que o motor desse suporte, sendo elas a tela do simulador, de mensagem,
jequitibá-rei12, diário, construção, menu, diálogo e índices. Usando a tela do simulador como
exemplo, o roteiro descreveu todos os itens de interface necessários para as interações do
jogador, como a quantidade de dinheiro que ele possui, a população de sua cidade, o tempo
transcorrido e as opções de construção que lhe estão disponíveis, a partir dessas informações
foi possível à modelagem da interface, conforme mostrado na figura 10.

12

No contexto do jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias, o Jequitibá-Rei é um personagem controlado
pelo computador que auxilia o jogador a cumprir seus objetivos.

Figura 10: Modelagem da interface do jogo-simulador.
Fonte: Potapczuk (2013).

2.6.3

CONSTRUÇÃO
Na terceira etapa do PDSII, a que trata da construção do software após sua

análise, foi definido o processo de engenharia de software que deveria ser utilizado para o
desenvolvimento do motor, o ferramental e os métodos de trabalho utilizados, os requisitos e
documentos da qualidade de software, os elementos da gerência de engenharia de software
como o cronograma, revisões e entregas, além do desenvolvimento do motor.
Por se tratar da construção de um software envolvendo uma equipe grande e
multidisciplinar, foi necessário a definição de um processo de desenvolvimento que
permitisse o trabalho individual de cada equipe e de seus pesquisadores. Esse processo
deveria permitir um fácil acesso ao material gerado, que muitas vezes estaria sendo construído
por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Para tanto, foi escolhido a adoção de um software
de controle de versão que permitiu a criação de um repositório central onde todos os
elementos relacionados ao projeto se encontrassem e também um controle sobre cada uma das
alterações realizadas a cada um dos arquivos, registrando as datas de alteração, a pessoa que
realizou a alteração, assim como a possibilidade da ocorrência de algum problema, reverter as
alterações realizadas.

O software escolhido para essa função foi o Apache Subversion (SVN), pela razão
de membros do projeto já terem familiaridade com o mesmo, além de que a empresa Google
disponibiliza repositórios para essa ferramenta de forma gratuita para projetos sem fins
lucrativos. Dessa forma, foi-nos possibilitado a existência de um repositório de arquivos com
grande disponibilidade de espaço na internet, alta confiabilidade, disponibilidade a um custo
zero.
Como tecnologia para a codificação do motor foi escolhido a plataforma Flash,
que conforme explicado nos capítulos anteriores, atendia aos requisitos do projeto. Foram
utilizados dois aplicativos da plataforma Flash no desenvolvimento: o Adobe Flash Builder 4,
que é uma IDE13 de desenvolvimento da plataforma Flash e permitiu o processo de
codificação do motor de forma mais produtiva com suas diversas ferramentas integradas que
dão suporte a essa tarefa e; o Adobe Flash Professional CS5, que permite uma visualização
gráfica dos elementos programados e possibilita um trabalho visual dos elementos do projeto,
como as interfaces com o usuário, o desenvolvimento das animações e dos menus, e que
também foi utilizado pela equipe de Design para a construção de suas mídias.
Na plataforma Flash, a linguagem de programação utilizada é a ActionScript, que
segue o paradigma de orientação a objetos. Antes de se iniciar a codificação do motor e dos
outros elementos do projeto, foi realizado um workshop com a equipe de programação com a
finalidade de familiarizar o conhecimento de todos com essa linguagem, além de definir um
padrão de desenvolvimento a ser seguido no projeto com o intuito de facilitar a construção e a
manutenção do código produzido. Essa etapa foi de grande importância, pois permitiu a troca
de conhecimentos entre a equipe e também, a padronização da escrita à codificação do projeto
e a unicidade da programação.
A partir da análise do projeto realizada e da definição dos objetos a serem
desenvolvidos por todas as equipes foi criado um cronograma prevendo a entrega de versões
intermediárias do motor junto dos elementos do jogo, essas entregas são chamadas de versões
betas, e servem para visualizar se os elementos desenvolvidos estão seguindo de acordo com o
que foi planejado. Cada uma dessas versões apresentando um conjunto de funcionalidades
desenvolvidas durante cada uma das iterações.

13

Integrated Development Enviroment (IDE), significa um ambiente integrado de desenvolvimento em ciência
da computação. As IDEs são aplicativos que integram diversas funções necessárias para a codificação de
software como um editor, compilador, depurador, modelador, gerador de código, distribuidor, testes e
refatoração.

Com o processo de desenvolvimento definido, ferramental escolhido e
cronograma elaborado, o processo de codificação do motor foi iniciado, seguindo a análise de
software realizada e as modelagens construídas. Essa etapa de codificação foi dividida em
duas versões.
A primeira versão envolveu a estruturação do motor seguindo a estrutura do jogo
digital Copa 2014 sendo realizadas as alterações de forma a se adequar às necessidades e
singularidades do projeto Kimera. Para a simulação de cidades foram implementados três
elementos básicos: fase, mapa e construção.
A fase é o elemento da simulação que define para o jogador quais são os seus
objetivos, a quantidade de população inicial, quantidade de dinheiro inicial, mapa da fase,
mensagens apresentadas ao jogador, música de fundo, construções já dispostas no mapa e
elementos sonoros presentes no mapa. A fase é definida dentro do motor através de um
arquivo no formato XML14, que é carregado em tempo de execução pelo motor de forma a
permitir alterações facilitadas sem a necessidade de recompilar o jogo para realizar alterações
nas fases.
Os mapas dentro do K-engine definem a aparência e estrutura de terreno das
cidades. Eles são definidos através de arquivos de imagem no formato JPG15 utilizando vista
de topo do terreno e também são carregadas em tempo de execução pelo motor, possibilitando
a alteração desses terrenos sem alterações no motor. Esses terrenos podem conter diversos
elementos como grama, terra, água, florestas, neve e ruas. O motor tem o trabalho de carregar
essas imagens, alterar a sua visualização para o formato isométrico16, definir uma matriz sobre
esse mapa de forma a analisar cada uma das posições da mesma, para identificar o tipo de
terreno dessa posição e, se é possível construir edificações nessa posição. Como exemplo, o
jogador poderá construir uma casa em uma posição do terreno composta por grama, mas não
em uma posição composta por água. O desenvolvimento dos mapas do Kimera foi realizado
em conjunto pelas equipes de Design, Roteiro, Pedagogia e Desenvolvimento. Foram
levantadas questões técnicas que os mapas teriam que levar em consideração assim como
aspectos educacionais e geográficos. Com o planejamento do mapa pronto a equipe de Design

14

XML (eXtensible Markup Language) é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação para
necessidades especiais, podendo definir diversos tipos de dados.
15
JPEG (ou JPG) é um método comum usado para comprimir imagens fotográficas. O grau de redução pode ser
ajustado, o que permite a você escolher o tamanho de armazenamento e seu compromisso com a qualidade da
imagem.
16
O sistema isométrico consiste no sistema cristalográfico com três eixos de referência iguais, que formam
ângulos retos entre si, também chamado monométrico, ou sistema cúbico, não possui perspectiva.

materializou os conceitos em um mapa gráfico com montanhas, florestas, rios, estradas e
desertos, na figura 11 é possível ver um dos mapas desenvolvidos pelo grupo.

Figura 11: Arquivo do mapa do jogo Kimera com vista de topo.
Fonte: Potapczuk, 2013.

Na simulação das cidades o elemento mais importante é a construção, pois as
mesmas compõem a cidade, geram dinheiro para a construção de novas estruturas, aumentam
os índices de saúde, segurança, infraestrutura, educação e comércio da cidade e possibilitam
habitar e empregar a população kimeriana. No K-engine existem dois tipos de construções, as
decorativas e as funcionais. As construções decorativas têm como principal função a estética

da cidade, não geram renda nem influenciam nos seus índices, porém podem ser utilizadas
como construções especiais que não podem ser construídas pelo jogador, como é o caso do
“Castelo do Rei Kimera”, onde se visualizam os índices da cidade, ou a “Casa dos
Guardiões”, onde é possível invocar os guardiões do reino de Kimera para auxiliar o jogador
em suas missões. As construções funcionais são do tipo de estrutura que aumentam os índices
da cidade, habitam e empregam a população e geram kolds17 para o jogador, elas são
classificadas em habitação, comércio, educação, lazer e infraestrutura. Algumas construções
do jogo podem ser visualizadas na figura 12.

Figura 12: Construções decorativas e funcionais.
Fonte: Machado, 2013.

Cada construção é composta por três arquivos: formato XML que possui suas
definições; formato FLA que é o arquivo fonte com a parte visual da construção e; formato
SWF que é o arquivo gráfico compilado a partir do FLA. O arquivo XML das construções é
responsável por definir todas as propriedades daquela estrutura, é separado em duas
categorias, informações da construção e informações dos seus níveis.
Na categoria da construção existem as seguintes informações:

17

Nome da construção;

Kolds é o nome dado a moeda utilizada dentro do jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias.



Categoria;



Descrição;



Caminho para o arquivo gráfico;



Tamanho em células de mapa que a construção ocupa;



As áreas livres existentes dentro da área da construção;



Tamanho da perspectiva.

Na categoria dos níveis de construção existem as seguintes informações:


Nível da construção;



Nome do nível;



Descrição do nível;



Custo da construção;



Tempo necessário para a construção estar disponível;



Custo de demolição;



Custo de manutenção;



Tempo necessário para a construção ficar pronta;



Tipo de contribuição que a construção gera;



Quantidade da contribuição;



Categoria de contribuição gerada.

O Arquivo no formato FLA, que é a extensão utilizada pela ferramenta Flash, é o
arquivo onde os elementos gráficos de cada construção devem ser inseridos. Esses elementos
são: uma imagem representando a estrutura no menu de construção, uma imagem mostrando a
construção dessa estrutura sendo realizada no ambiente e uma imagem, mostrando essa
estrutura finalizada no ambiente, sendo que cada construção permite mais de um nível, como
por exemplo, uma casa que pode evoluir e virar um sobrado. Esse arquivo permite que a
equipe de design trabalhe de forma independente, criando os arquivos referentes a cada uma
das construções para o motor posteriormente utilizar. A estrutura desse arquivo FLA é
mostrado na figura 13.
As construções presentes no jogo foram definidas pela equipe de Game Designer,
Pedagogia e Roteiro, depois foram projetadas e desenhadas pela equipe de Design e
Transmídias e por fim tiveram seus comportamentos implementados pela equipe de
Desenvolvimento.

Figura 13: Estrutura do arquivo FLA contendo as imagens de uma agência bancária.
Fonte: Potapczuk (2013).

O motor permite o jogador continuar da fase onde parou, para isso foi criado um
sistema de palavra-chave, onde cada fase é associada com uma palavra-chave que é
apresentada para o jogador no final da fase anterior, possibilitando assim que caso ele tenha
que parar o jogo, não precise recomeçar da primeira fase. Na figura 14 é mostrado como essa
palavra chave é apresentada para o jogador.

Figura 14: Final da primeira fase com apresentação da palavra-chave.
Fonte: Potapczuk (2013).

Nessa fase também foi implementado o fluxo básico do jogo de acordo com o
roteiro, contendo a abertura, menu inicial, cinemática, mini jogo e simulador de cidades. Essa
versão continha todos os elementos básicos para a adequada construção do jogo sobre o

motor, como a visualização dos elementos gráficos, execução dos efeitos sonoros, uso de
cinemáticas, mini jogos complementares e a simulação de cidades. Essa versão quando
finalizada foi apresentada para o grupo do GEOTEC que a analisou, sugeriu melhorias e
novas funcionalidades. Essa versão ainda não possuía os elementos criados pelas outras
equipes, como gráficos, sons, músicas, mini jogos ou cinemáticas.
Para permitir a criação do fluxo de ações da fase, foram adicionados diversos
eventos dentro do motor que verificam determinadas ações e possibilita desencadear reações
de acordo com essas. Algumas das ações monitoradas são: início de uma fase, abertura e
fechamento de mensagens, criação de novas construções, alteração nos índices da cidade. Na
figura 15 é possível visualizar o menu inicial do jogo Kimera sendo apresentado ao usuário.

Figura 15: Menu inicial do jogo Kimera sendo executado com o K-engine.
Fonte: Potapczuk (2013).

A segunda versão do motor focou a implementação de todas as funcionalidades
especificas do projeto no que tange a simulação de cidades, como a programação das regras
de população dividida em desabitados, habitados e empregados, de tal forma que na criação
da cidade o jogador, primeiro, precisa criar construções que gerem habitação para as pessoas
(casas e prédios), para a posteriori criar estruturas que possibilitem a geração de empregos
(hospitais, delegacias e escolas entre outras). Foi adicionado também o conceito de pontuação
com base nas ações realizadas pelo aluno de forma a medir as suas realizações, com isso
permitindo analisar se suas ações estavam de acordo com o que a cidade necessitava naquele
momento e também o tempo de resposta do jogador com os problemas da cidade. Essa

pontuação pode ser utilizada como um parâmetro a ser estudado posteriormente por outras
pesquisas no GEOTEC, com a finalidade de definir a dinâmica que os alunos interagem e
respondem ao jogo. Na figura 16 é possível visualizar a etapa da simulação de cidades sendo
executada pelo motor com os elementos gráficos aplicados a interface do usuário.

Figura 16: Simulação de cidade com o K-engine.
Fonte: Potapczuk (2013).

Essa segunda versão também já possuía mini jogos, que complementam a história
e adicionam mais ludicidade ao jogo trazendo mecânicas diferenciadas para o jogador. O
primeiro mini jogo apresentado é o do “Porão”, onde o aluno seguindo a história do jogo,
entra no porão de sua casa e encontra uma bússola em pedaços, então precisa juntar esses
pedaços na posição correta para consertá-la e entrar no mundo fantástico de Kimera,
conforme é possível visualizar na figura 17. O segundo mini jogo trata de questões
ambientais, o jogador precisa usar conhecimentos sobre a reciclagem do lixo para manter a
cidade limpa, categorizando o lixo em: orgânico; vidro, metal, plástico e papel.
Os mini games tiveram suas mecânicas e enredo desenvolvidos pelas equipes de
Game Design e Roteiro, seus aspectos gráficos construídos pela equipe de Design e
Transmídias e sua implementação e adição ao motor pela equipe de Desenvolvimento.

Figura 17: Mini jogo do Porão.
Fonte: Potapczuk (2013).

Algumas cinemáticas também foram adicionadas, essas introduzem o jogador ao
mundo do Kimera e a seus personagens de forma gráfica e animada. Porém essas cinemáticas
não estavam finalizadas, contando apenas com o traço básico nos desenhos e a trilha sonora,
faltando a finalização das imagens e das animações. Isso foi feito para poder adiantar o
processo de construção do jogo Kimera e permitir os testes com os alunos de forma acelerada,
gerando uma versão beta com os principais elementos que o grupo gostaria de apresentar para
os alunos, conforme apresentado na figura 18. As cinemáticas foram planejadas pela equipe
de Roteiro e foram desenvolvidas pela equipe de Design.

Figura 18: Cinemática do jogo Kimera.
Fonte: Potapczuk (2013).

Por último foi desenvolvido o fluxo de ações da primeira fase no motor,
permitindo testar se as ações previstas no roteiro eram possíveis de serem adicionadas ao
motor na criação do jogo. Foi criado todo o fluxo de ações, que se inicia com o jogador
plantando a semente do personagem Jequitibá-rei na área norte do mapa, em seguida ele
habita e emprega 100 habitantes. Com isso é desencadeado o evento da personagem “Dríade
do Mal”, que começa a devastar a cidade enquanto o jogador precisa construir uma
universidade e uma usina termoelétrica para depois construir a “Casa dos Guardiões”, onde
ele pode invocar o guardião Tílion, que o ajudará a combater a Dríade. Invocando o guardião
é apresentada uma cinemática mostrando Tílion derrotando a Dríade, após isso o jogador
recebe uma das três “pedras mágicas” que ele precisa reunir para completar a sua bússola
mágica que o permitirá retornar para casa. Em seguida o Jequitibá-rei pede que o aluno
escreva uma carta ao pai do personagem contando sua experiência nessa primeira aventura, e
com isso é encerrada a primeira fase sendo apresentada a palavra-chave para que o jogador
possa começar direto da segunda fase caso pare o jogo. Esse fluxo de ações é construído na
classe “KimeraGame” do motor, na figura 19 é apresentado como esse fluxo é executado
dentro dessa classe.

Figura 19: Fluxo de eventos da classe KimeraGame.
Fonte: Potapczuk (2013).

2.6.4

TRANSIÇÃO
Na quarta etapa do PDSII, de transição, foram realizados os testes no motor para

garantir a qualidade, correção dos erros encontrados, realização das adequações necessárias e
documentação do motor para o desenvolvimento dos jogos com base nele.
Os testes foram realizados utilizando a segunda versão gerada do motor de forma
qualitativa, e tiveram como grupo de testadores membros do projeto Kimera, Os testes foram
realizados diversas vezes durante reuniões com os membros do grupo e a cada teste eram
indicados erros encontrados e pontos de melhorias para o jogo e para o motor, dessa forma
não foi desenvolvido um roteiro de testes. Os testes tiveram o objetivo de garantir que o
jogador pudesse realizar as interações necessárias com o motor para transcorrer o fluxo do
jogo definido para o Kimera, que se baseia em executar o jogo, visualizar a cinemática de
abertura, iniciar um novo jogo, completar os objetivos propostos até completar o fluxo e dessa
forma o jogo.
Com a execução dos testes foram levantados alguns erros no jogo e no motor,
além de algumas adequações para melhorar elementos da “jogabilidade” e “usabilidade”.

Essas ações foram implementadas e, dessa maneira, o motor foi entregue para o projeto de
forma a finalizar os elementos do jogo-simulador Kimera usando como base esse motor.
Para facilitar a utilização do motor pelos membros do projeto Kimera e, também,
por outras pessoas que podem utilizá-lo para desenvolver seus próprios jogos-simuladores, foi
desenvolvido um manual de uso onde foi explicado para o utilizador dessa ferramenta como
desenvolver corretamente cada uma das ações disponíveis no motor e necessárias para a
criação de um jogo. Esse manual está disponível como um apêndice no final desse
documento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso das tecnologias de informação e comunicação na educação é uma vertente
cada vez mais destacada em nossa sociedade, sendo os jogos e simuladores importantes
objetos nesse contexto como mostram diversos estudos e ações do governo e de empresas
privadas. Nessa perspectiva o grupo de pesquisadores do GEOTEC iniciou o desenvolvimento
do projeto Kimera: cidades imaginárias com o intuito de desenvolver um jogo-simulador que
aborde o entendimento acerca dos espaços das cidades (vivido, percebido e concebido),
auxiliando assim o ensino da Educação Cartográfica para os alunos da 4º série (5º ano) do
Ensino Fundamental I da Rede Pública do Estado da Bahia.
Esse trabalho se propõe e desenvolve um motor de jogos-simuladores digitais para
ser utilizado no jogo Kimera: Cidades imaginárias, podendo ser (re)utilizado, futuramente em
outros projetos que tenham como objetivo educacional ou não.
É possível concluir que os princípios teóricos apresentados nessa pesquisa,
envolvendo a engenharia de software e jogos digitais foram importantes à criação do motor de
jogos-simuladores digitais, denominado como, K-engine. Na pesquisa foram apontadas as
funcionalidades que o jogo Kimera necessitaria de seu motor para permitir sua construção, e,
assim foram utilizadas técnicas e processos da engenharia de software a construção do motor.
Para a efetivação da proposta foi utilizada a linguagem computacional ActionScript 3 e a
plataforma Flash como tecnologia para o desenvolvimento do K-engine e finalmente foi
criada uma versão beta do Kimera: Cidades Imaginárias utilizando esse motor como sua base.
Dentre as principais contribuições dessa pesquisa destacam-se: análise de diversos
métodos e processos da engenharia de software; desenvolvimento de um motor de jogossimuladores digitais e; documentação do motor K-engine para permitir o seu uso por outros
desenvolvedores.
Essa pesquisa também contribuiu para: elevação da competência acadêmica,
científica e profissional do pesquisador e; disseminação dos conhecimentos em
desenvolvimento de jogos digitais do pesquisador para o grupo GEOTEC e para a sociedade.
Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foram identificados diversos pontos
de melhoria que podem ser realizados em trabalhos futuros. Os principais pontos foram:


Ampliar as funcionalidades do motor de jogos digitais K-engine;



Desenvolver outros jogos abordando outras temáticas utilizando o Kengine;



Criar um site para divulgação do K-engine;



Criar um fórum de discussão sobre o K-engine e os projetos relacionados.

Essa pesquisa ainda será acompanhada pelo autor, pela Capes e pelo
pesquisadores do GEOTEC pelo período mínimo de três anos, onde terá seu resultado
ampliado e seus resultados documentados.
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1

INTRODUÇÃO
O motor de simulador de cidades K-engine foi desenvolvido dentro de uma

pesquisa de mestrado profissional realizada para o programa GESTEC pelo autor Diego
Potapczuk. Essa pesquisa faz parte de um projeto maior chamado Kimera: Cidades
Imaginárias realizado pelo grupo GEOTEC.
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INTERFACE DO JOGO
As imagens utilizadas na interface do jogo devem ser exportadas para o tamanho

que irão ser utilizadas dentro do jogo nos formatos JPG, no caso de não utiliza transparência,
e PNG, caso a imagem utilize de transparência. É recomendado a utilização do software
Photoshop e da opção “salvar para web”.
A resolução da tela do jogo é de 1024 x 768px, e todos os elementos visuais
devem ser desenvolvidos com esse tamanho de tela em mente para evitar a troca de tamanho
dos elementos que acarretam perda de qualidade, maior uso de memória e processamento.
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FASES
O motor permite que sejam definidas diversas fases de simulação dentro do jogo,

essas fases são definidas em arquivos no formato XML localizados na pasta “data/fases”.
Cada arquivo possui em seu nome o nome da fase e as seguintes informações dentro do
arquivo:












Número da fase;
Descrição da fase;
Tempo para concluir a fase;
População inicial da fase;
Quantidade de dinheiro inicial;
Enquadramento inicial da câmera;
Música de fundo da fase;
Objetivos que o jogador precisa concluir para finalizar a fase;
Mensagens da fase para o jogador;
Tamanho do mapa;
Elementos de textura que montam o mapa;
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o Textura do mapa;
o Tamanho da textura;
o Posição da textura.
Elementos emissores de som no mapa;
o Nome;
o Caminho;
o Posição.
Elementos de construções decorativas que iniciam com a fase;
o Nome;
o Posição.
Elementos de construções funcionais que iniciam com a fase;
o Construção;
o Posição.

MAPAS
Os mapas do jogo são carregados a partir de um conjunto de texturas, essas

texturas ficam localizadas na pasta “data/texturas”. Essas texturas possuem o ponto de vista
de topo, mas ao serem carregadas pelo motor, o mapa é convertido para a perspectiva
isométrica, dessa forma os elementos presentes no mapa devem ser desenvolvidos com uma
rotação de 45° graus para a esquerda.
O mapa tem suas cores interpretadas pelo motor para definir em sua matriz de
construção quais partes do mapa permitem a construção de elementos e quais não permitem.
Essa configuração pode ser alterada na classe “DataLoader” na função “function
GetElemento( cores )” e nas constantes que definem as cores em hexadecimal no começo da
classe.
public
public
public
public
public

static
static
static
static
static

const
const
const
const
const

TOLERANCIA_COR
COR_AREA_LIVRE
COR_AREA_LIVRE2
COR_AREA_LIVRE3
COR_MAR

=
=
=
=
=

30;
0x9c6b4a;
0xc6bda5;
0x6b8442;
0x666a00;

function GetElemento( cores )
{
var i;
// Se todos os pontos foram verdes, é uma área livre.
var b = true;
for (i = 0; i < cores.length; i++)
b = b && CompararCores(cores[i], DataLoader.COR_AREA_LIVRE);
if (b) return Fase.AREA_LIVRE;
b = true;
for (i = 0; i < cores.length; i++)
b = b && CompararCores(cores[i], DataLoader.COR_AREA_LIVRE2);
if (b) return Fase.AREA_LIVRE;
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b = true;
for (i = 0; i < cores.length; i++)
b = b && CompararCores(cores[i], DataLoader.COR_AREA_LIVRE3);
if (b) return Fase.AREA_LIVRE;
// Se ao menos um for cinza, é uma pista.
for (i = 0; i < cores.length; i++)
if (CompararCores(cores[i], DataLoader.COR_PISTA))
return Fase.PISTA;
// Se todas forem azul, é mar.
b = true;
for (i = 0; i < cores.length; i++)
b = b && CompararCores(cores[i], DataLoader.COR_MAR);
if (b) return Fase.MAR;
// Area desconhecida / inutilizada.
return 0;
}

5

CONSTRUÇÕES
O motor k-engine permite a existência de dois tipos de construções, as

construções decorativas e as funcionais. As construções decorativas geralmente possuem a
finalidade de decorar a cidade mas não geram nenhuma contribuição direta para ela, porém
elas podem ser usadas como construções especiais, como no caso do Castelo do Rei Kimera
ou na Casa dos Guardiões. As construções funcionais possuem funções especificas a depender
de seu tipo e categoria, e podem gerar diversas contribuições para a cidade como arrecadação
de dinheiro, habitar e empregar a população, aumentar os índices de comércio, educação,
segurança, saúde e infraestrutura.

5.1 DECORATIVAS
As

construções

decorativas

ficam

localizadas

na

pasta

"data/construcoes/decorativo" e cada construção possui 3 arquivos relacionados com ela,
sendo um no formato XML que possui suas definições, um no formato FLA que é o arquivo
fonte com a parte visual da construção e por último um arquivo no formato SWF que é o
arquivo compilado a partir do FLA que será utilizado pelo motor.
Dentro do arquivo XML das construções decorativas existem as seguintes
informações:


Nome da construção;
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Descrição;
Caminho para o arquivo gráfico;
Tamanho em células de mapa que a construção ocupa;
As áreas livres existentes dentro da área da construção;
Tamanho da perspectiva.
Função

Para utilizar uma construção decorativa com uma função especial no jogo, é
necessário definir uma tag para a construção no registro “Função” do XML, após isso deve-se
implementar a função especial dentro da classe “Game” na função “function
MenuAtualizarConstrucao2(evt)” conforme mostrado no exemplo a seguir.

if(decorativa.GetFuncao() == "castelo"){
castelo_mc.atualizar();
if(evt)
{
graficoClicado = evt.data.grafico;
// Calcula a posição da janela de atualização para que fique exatamente sobre
// a construção.
var pan2 = render.GetPan();
var posG2 = IsoMath.isoToScreen( new Pt(graficoClicado.x, graficoClicado.y) );
var pos2 = new Point(
stage.stageWidth/2 + (( Math.abs(pan2.x) Math.abs(posG2.x))*render.GetZoom()),
stage.stageHeight/2 - (( Math.abs(pan2.y) Math.abs(posG2.y))*render.GetZoom())
);
castelo_mc.x
castelo_mc.y

= pos2.x;
= pos2.y;

TweenLite.to(fade_mc
TweenLite.to(castelo_mc

, 0.5, {autoAlpha: 1});
, 0.5, {autoAlpha: 1});

}
return;
}

5.2 FUNCIONAIS
As construções funcionais ficam localizadas na pasta "data/construcoes/funcional"
e cada construção possui 3 arquivos relacionados com ela, sendo um no formato XML que
possui suas definições, um no formato FLA que é o arquivo fonte com a parte visual da
construção e por último um arquivo no formato SWF que é o arquivo compilado a partir do
FLA que será utilizado pelo motor.
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O arquivo FLA das construções funcionais é onde se encontra a representação
gráfica da construção. Esse arquivo deve possuir os seguintes elementos em sua biblioteca
para ser utilizado pelo motor:




Ícone da construção.
o Esse ícone será apresentado na tela de construções representando essa construção.
Construção em processo de construção.
o Essa imagem será usada enquanto a construção não estiver pronta.
Construção finalizada.
o Essa imagem será usada quando a construção estiver finalizada.

É importante que os objetos na biblioteca tenham o campo “Linkage” preenchido
de forma correta pois será ele usado para o motor achar o objeto correto.
O arquivo XML das construções funcionais é separado em duas categorias,
informações da construção e informações dos níveis da construção. Na categoria da
construção existem as seguintes informações:








Nome da construção;
Categoria;
Descrição;
Caminho para o arquivo gráfico;
Tamanho em células de mapa que a construção ocupa;
As áreas livres existentes dentro da área da construção;
Tamanho da perspectiva.

Na categoria dos níveis de construção existem as seguintes informações:





Nível da construção;
Nome do nível;
Descrição do nível;
Custo da construção;
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Tempo necessário para a construção estar disponível;
Custo de demolição;
Custo de manutenção;
Tempo necessário para a construção ficar pronta;
Tipo de contribuição que a construção gera;
Quantidade da contribuição;
Categoria de contribuição gerada;

MÚSICAS E SONS
As músicas e sons utilizadas no jogo ficam localizadas na pasta “data/musicas” e

devem ser salvas no formato MP3.
É necessário o carregamento das músicas e sons dentro do jogo antes de sua
utilização:

gestorSom.CarregarSomArquivo('musica-menu-principal', 'data/musicas/menu_inicial.mp3',
'musicas');
gestorSom.CarregarSomArquivo('musica-power-up', 'data/musicas/tema_power_up.mp3', 'musicas');
gestorSom.CarregarSomArquivo('musica-password', 'data/musicas/password.mp3', 'musicas');

Após isso é necessário a execução do mesmo:
gestorSom.Reproduzir('musica-carregando', 99999);
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CINEMÁTICAS
As cinemáticas e animações do jogo devem ser desenvolvidas dentro do software

Flash Professional CS5 usando a resolução de tela do jogo 1024x768px e devem ser contidas
dentro de um objeto de MovieClip.
As cinemáticas não possuem limite de duração e podem utilizar das diversas
ferramentas de design gráfico e animação presentes no aplicativo, porém devem ser
otimizadas para não usar imagens com tamanho grande ou exportadas sem otimização.
Os arquivos FLA das cinemáticas devem ser salvos na pasta “data/cinematicas”
para no momento da compilação ter acesso as classes do motor e assim as funcionalidades
necessárias para o seu funcionamento.
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As

cinemáticas

devem

ter

como

Document

Class

o

valor

“com.kengine.externo.ScreenCinematic” e devem definir o “Source Path” como “../../.”
conforme mostrado em seguida pelas figuras.

10

11

No último frame da cinemática deve existir o seguinte código ActionScript que
trata do encerramento da cinemática e carrega a tela seguinte:
stop();
this.finishCinematic();

Para carregar as cinemáticas dentro do motor é necessário o seguinte código:

var abertura = new ScreenLoader("data/cinematicas/cinematic00.swf", endAbertura);
stage.addChild(abertura);
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MINI JOGOS
Os mini jogos apresentados dentro do motor K-engine devem ter sua programação

em uma classe dentro do pacote de jogo, nesse caso na pasta “com/kimera/externo” e devem
estender a classe “com.kengine.externo.Screen”.
O objeto gráfico do mini jogo deve ser desenvolvido dentro de um arquivo Flash
separado que tenha como classe o arquivo previamente criado com a codificação do mini jogo
conforme figura a seguir.
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Para carregar o mini jogo dentro do motor deve se usar o seguinte código:

var minigame = new ScreenLoader("data/minigames/minigame_00.swf", iniciarCineMundoKimera);
game.stageObj.addChild(minigame);
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FLUXO DO JOGO
O fluxo do jogo deve ser definido por uma classe que estenda a classe

“com.kengine.Engine”, no caso do jogo Kimera a classe é chamada de “com.kimera
.KimeraGame”.
Dentro dessa classe deve existem diversas funções já definidas que podem ser
utilizadas para controlar o fluxo do jogo e da fase e que serão abordadas a seguir:
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inicioMotor() – Função chamada ao se iniciar o motor, utilizada para
apresentar a abertura do jogo;



verificarNovaFase(Number) – Função chamada ao se iniciar uma nova
fase. É passado o número da fase que se iniciou;



verificarNovaMensagem() – Função chamada ao se receber uma nova
mensagem na fase;



verificarFechamentoMensagem() – Função chamada ao fechar uma
mensagem;



verificarFluxoDeJogo(String) – Função chamada por diversas ações de
fluxo dentro do jogo, como invocar Tílion, adicionar pedra mágica e
escrever carta voadora. É passado a chave da ação acionada;



verificarCondicoesConstrucao(String) – Função chamada ao se criar uma
nova construção. É passado o nome da nova construção.

A seguir é apresentada uma imagem que demonstra de forma simplificada o fluxo
de ações do jogo Kimera e outra que apresenta o Diagrama de Classe do KimeraGame.

Fluxo de execução simplificado da classe KimeraGame

14

Diagrama de classe do KimeraGame

