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Resumo - O objetivo desse trabalho é comparar, analisando 
seu desempenho, uma implementação otimizada do 

algoritmo de desenho de linhas de Bresenham tanto em 
software (Java) quanto em hardware (VHDL). A análise do 

desempenho irá permitir se verificar a viabilidade de criação 

de um circuito dedicado responsável pelo processamento do 
algoritmo, e futuramente um módulo que fará parte de um 

sistema de realidade aumentada totalmente embarcado.  
 
Palavras-Chave � Algoritmo de desenho de linhas de 
Bresenham, análise de desempenho de algoritmos de 

computação gráfica. 
 
Abstract �This work aims to compare, through performance 
analysis, an optimized implementation of Bresenham�s line 

drawing algorithm, in both software (Java) and hardware 
(VHDL) platforms. The performance analysis will make 
possible to address the feasibility of creating a dedicated 
circuit responsible for processing the algorithm, and a 
module that will be part of a completely embedded 
augmented reality system in the future. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho, o Hardwire [1], insere-se no contexto de 
renderização de objetos 3D em hardware, utilizando como 
suporte uma infra-estrutura para desenvolvimento de 
aplicações de Realidade Aumentada (RA) embarcada, 
denominada ARCam [1]. O Hardwire apresenta, dentre 
outros, um circuito responsável pelo desenho de arestas dos 

objetos a serem visualizados, e o resultado do processamento 
desse circuito pode ser visto na Figura 1. 

O objetivo desse trabalho é realizar uma verificação do 

desempenho de uma implementação otimizada do algoritmo 

de desenho de linhas de Bresenham [2], usada no Hardwire, 
tanto em software (linguagem Java) quanto em hardware 
(VHDL � Very High Speed Integrated Circuits Hardware 
Description Language). Dessa forma, será possível constatar 
a viabilidade de criação de um módulo em hardware que 
implementa tal algoritmo de maneira dedicada, 
possibilitando futuramente o surgimento de aplicações de RA 
embarcada. 

                                                           
 
 
 

 
Fig. 1. Objeto 3D resultante do desenho de linhas em hardware, 

realizado pelo Hardwire. 

O objetivo de todo e qualquer algoritmo de desenho de 
linhas é construir a melhor aproximação possível de uma 

linha ideal, levando em consideração as limitações presentes 

no dispositivo de saída [3]. O algoritmo deve procurar 
satisfazer as seguintes características: 

 a linha deve possuir uma aparência contínua, além 

de espessura e brilho uniformes; 
 deve usar os pixels próximos à linha ideal, de forma 

que quanto maior a resolução, mais próximo da 

linha ideal ficará o resultado; 
 deve gerar a linha rapidamente. 
O desempenho do algoritmo de desenho de linhas é 

fundamental para a aplicação que o utiliza, pois implica 
diretamente na taxa de quadros por segundo (fps). 

A Seção 2 explica o funcionamento do algoritmo de 

desenho de linhas utilizado, e também ilustra diferentes 

versões do algoritmo (com e sem otimização). A Seção 3 

detalha o processo de implementação do algoritmo tanto em 
software quanto em hardware, e também como foram 

definidos os pontos de verificação para a comparação 

temporal realizada. A Seção 4 realiza uma análise dos 

resultados obtidos a partir de ambas as versões dos 

algoritmos implementados. A Seção 5 faz algumas 
considerações sobre a análise de desempenho realizada e 
apresenta algumas propostas de trabalhos futuros. 

2. ALGORITMO DE BRESENHAM 

O algoritmo de desenho de linhas de Bresenham é uma 

das formas mais eficientes de se desenhar linhas retas entre 
dois pontos distintos [3]. Vale ressaltar que o mesmo não 

apresenta nenhum mecanismo de anti-aliasing, e por 
conseqüência tem-se um resultado como o mostrado na 
Figura 2. A linha mais fina (em preto) seria a representação 

ideal da reta que liga a origem ao destino, enquanto os 
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