
Configurando VS 2008 + CUDA 3.1 

Este documento visa ajudar na configuração do Visual Studio para roda CUDA 3.1 sem o uso do 

VS Wizard, junto com o documento está um projeto base já configurado para CUDA, usando 

inclusive as bibliotecas opcionais do CUDA SDK, cutil e shrUtils. 

Estas documento aplica-se à plataforma 64 bits, porém para execução em 32 bits os passos são 

basicamente os mesmo, mudando apenas o "64" das bibliotecas para "32" e a configuração da 

IDE para WIN32. 

 

Variáveis de Ambiente: 

Para que tudo ocorra sem problemas, é necessário que o sistema possua as variáveis de 

ambiente do CUDA devidamente adicionadas ao sistema. Normalmente estas variáveis são 

adicionadas automaticamente com a instalação do CUDA Toolkit e do CUDA SDK (GPU 

Computing SDK). 

Porém, vale a pena conferir se elas estão corretas no sistema. Para uma plataforma 64 bits e 

uma instalação nos diretórios sugeridos pelo instalador, as variáveis devem estar da seguinte 

forma: 

CUDA_BIN_PATH = C:\CUDA\bin64 

CUDA_INC_PATH = C:\CUDA\include 

CUDA_LIB_PATH = C:\CUDA\lib64 

 



Estas variáveis são adicionadas pelo CUDA Toolkit 3.1. 

Uma outra variável importante é adicionada pelo SDK, que indica onde se encontra o mesmo, 

e é necessária para o uso das bibliotecas CUTIL e shrUtils. 

NVSDKCOMPUTE_ROOT = C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK 

 

 

Configurando o projeto para a plataforma x64:  

Nesta etapa vamos configurar o nosso projeto do VS 2008 para ser compilado na plataforma 

x64. 

Para isso criaremos um novo projeto WIN32 Console Application e escolhemos a opção de 

Empty Project. 



 

Após criado o projeto, clicamos com o botão direito no projeto e escolhemos a opção 

Properties. 

Clicamos agora em Configuration Manager no canto superior direito. 

Na opção da direita, Active Solution Platform, clicamos no menu drop-down e escolhemos 

new. 

Na próxima tela escolhemos a opção x64 e marcamos a caixinha para copiar as configurações 

da opção Win32. 

Após isso o Visual Studio automaticamente configura o que é necessário para rodar em 64 bits. 

 

Configurando o Projeto para Compilação:  

Para compilar o projeto, precisamos adicionar a Build Rules de CUDA que vem juntamente com 

o SDK, e configurarmos as opções de linkagem das libs e includes necessários. 

Com o botão direito do mouse clicamos no projeto e escolhemos a opção Custom Build Rules. 

Na tela que se abre, clicamos no botão Find Existing e procuramos pelo arquivo Cuda.rules 

incluso no SDK. 

Este arquivo encontra-se no seguinte diretório: 

C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\NVIDIA GPU Computing SDK\C\common 



 

Após selecionar o arquivo Cuda.rules, marcamos a caixinha referente a ele e clicamos em OK. 

Agora o VS 2008 já sabe compilar arquivos .cu, porém ainda é necessário fazer a ligação das 

libs e dos includes para que o compilador encontre os arquivos necessários. 

Clicamos com o botão direito do mouse no projeto e novamente escolhemos a opção 

Properties. 

Na tela que se abre, escolhemos Configuration Properties > C/C++ > General. Caso a opção 

C/C++ não apareça na tela, feche-a e crie um arquivo *.cpp no projeto, após isso abra as 

opções do projeto e lá estará ela disponível. 

Em Additional Include Directories adicione a seguinte linha, exatamente como abaixo (Com as 

Aspas): 

"$(CUDA_INC_PATH)";"$(NVSDKCOMPUTE_ROOT)\C\common\inc";"$(NVSDKCOMPUTE_RO

OT)\shared\inc" 

Mais abaixo, vamos agora na opção Linker > General.  

Em Additional Library Directories adicionamos o código abaixo (Com as Aspas): 

"$(CUDA_LIB_PATH)";"$(NVSDKCOMPUTE_ROOT)\C\common\lib";"$(NVSDKCOMPUTE_RO

OT)\shared\lib" 

Agora em Linker > Input, na opção Additional Dependencies adicionamos o seguinte: 

cudart.lib cutil64D.lib shrUtils64D.lib 
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