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Resumo – Diversas soluções para Realidade Aumentada em 

dispositivos de propósito geral, como computadores e 

handhelds, encontram-se em fase de desenvolvimento. Como 

nestes casos o processamento é realizado em software, o 

resultado em tempo real é difícil de ser alcançado sem 

reduções na resolução e no número de frames por segundo, 

exigindo altas freqüências de clock, e por conseqüência 

maior custo e consumo de energia. Este artigo descreve o 

projeto ARCam, que propõe uma plataforma baseada em 

Field Programmable Gate Array para aplicações em 

Realidade Aumentada, sendo um sistema de hardware 

dedicado. Para demonstrar sua utilização é apresentado um 

estudo de caso no qual foi implementado o jogo Pong. 
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Abstract – Augmented Reality solutions for general-purpose 

devices like computers and handhelds are under 

development. Since the processing is all done by software, 

the real-time result is hard to be reached without resolution 

and frame rate reduction, demanding high clock frequencies, 

and as a consequence a higher cost and energy consumption. 

This paper describes the ARCam project that proposes a 

Field Programmable Gate Array based platform for 

Augmented Reality applications, being a dedicated hardware 

system. In order to demonstrate its utilization a case study 

has been performed with the Pong game. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com a evolução dos dispositivos embarcados e das 
aplicações utilizando a tecnologia de Realidade Virtual (RV), 
torna-se possível a criação de sistemas que amplifiquem a 
visão da realidade observada pelo usuário. Dá-se o nome de 
Realidade Aumentada (RA) aos sistemas computacionais que 
promovem a coexistência do mundo virtual com o real [1]. 

Idealmente, em RA, objetos virtuais e reais coexistem de 
forma natural como no filme “Uma cilada para Roger 
Rabbit”, onde personagens do desenho são exibidos no 
mundo real. Em um ambiente industrial, a RA pode auxiliar 
na identificação de problemas e apontar soluções, desde um 
simples auxílio na seqüência de um procedimento a ser 
seguido, até simular situações do futuro baseando-se em 
informações do presente. Por exemplo, a RA pode, dado um 
aumento gradual na temperatura de um equipamento, prever 

um incêndio. Muitas outras áreas podem utilizar (e já estão 
utilizando) as ferramentas de RA, tais como: medicina, linhas 
de produção e reparos, robótica, entretenimento [2], 
aplicações militares e na indexação de objetos de prateleira 
[3]. 

Propor e construir um sistema nessa linha de aplicações é 
o grande desafio deste projeto, denominado ARCam, que 
propõe tornar ubíquo o uso da tecnologia de RA, 
disponibilizando-a sempre que necessário, da maneira mais 
apropriada e a preços mais acessíveis. 

O fruto principal deste trabalho é construir um arcabouço 
para desenvolvimento de soluções embarcadas para RA, 
criando um sistema flexível que facilite o desenvolvimento 
de novas aplicações através da infra-estrutura de hardware 
disponível, juntamente com uma biblioteca de funções 
comuns neste tipo de aplicação. A partir desse arcabouço, 
será possível a criação de diferentes tipos de soluções, como, 
por exemplo, câmeras inteligentes programadas para realizar 
inspeção de equipamentos. 

Diversas aplicações para RA têm sido desenvolvidas, mas 
voltadas para execução em dispositivos cujos processadores 
são de propósito geral, como computadores [3] e PDAs [4]. 
Nestas condições, todo o processamento é realizado em 
software, o que implica muitas vezes na perda de 
desempenho das aplicações, ou redução da qualidade da 
imagem quando as aplicações seguem as características de 
tempo real. Conciliar o uso destes tipos de processadores 
com aplicações de bom desempenho em tempo real, 
invariavelmente, acarreta altos custos pela exigência, por 
exemplo, de uma maior freqüência de clock e potência 
necessárias. É comum ver soluções onde o usuário necessita 
carregar consigo um notebook para rodar a aplicação, 
tornando a solução pouco versátil, de alto custo, 
principalmente no tocante ao peso e ao consumo de energia 
[3]. 

Na pesquisa preliminar realizada para a produção deste 
projeto não foi identificada nenhuma solução flexível do 
ponto de vista de hardware e software para aplicações em 
RA. As soluções existentes para RA ainda não são, na sua 
grande maioria, acessíveis ao público em geral, por estarem 
em fase de pesquisa e serem sistemas dedicados a uma 
aplicação específica [3], [5], [6]. 

Enquanto todos os sistemas pesquisados implementam 
aplicações para RA usando abordagem de hardware e 
software, o projeto apresentado neste artigo foi desenvolvido 
de modo a ser constituído apenas por processadores de uso 
específico. Todas as funcionalidades foram implementadas 
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