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Resumo 
 
O projeto GravPUC utiliza as características de grande poder de processamento das 
GPUs para a simulação de sistemas gravitacionais de partículas, ou problema de n-
corpos. Através da implementação do cálculo das forças newtonianas, é possível 
simular a dinâmica de um sistema de partículas evoluindo sob a ação de sua própria 
atração gravitacional. 
As atividades realizadas se baseiam na pesquisa de métodos e algoritmos e 
implementação de código C e CUDA C. Ao mesmo tempo, são realizadas tarefas de 
teste e execução de jobs junto ao LAD – Laboratório de Alto Desempenho da PUCRS. 
Os principais resultados já obtidos são: a criação de bibliotecas de programação CUDA 
C que serão utilizadas na melhoria dos códigos de simulação de n-corpos e a criação de 
rotinas em OpenGL para gerar a visualização das simulações realizadas. 
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