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Resumo � Desde seu surgimento, Field Programmable 
Gate Arrays têm adquirido bastante força na área de 

hardware reprogramável. À medida que são 

aperfeiçoados, eles ganham velocidade, miniaturização e 

funcionalidade. FPGAs estão sendo cada vez mais 
utilizados na área de renderização gráfica tridimensional, 

através do manuseio de algoritmos complexos em 

hardware reconfigurável e de baixo custo. A comunidade 

de Realidade Aumentada atua fortemente no 
desenvolvimento de aplicações que combinam ambos 
aspectos do mundo virtual e do real. Este artigo propõe a 

implementação de um modelo sintetizável de um sistema 

de renderização 3D em wireframe, como parte de um 

sistema maior de RA embarcada. Esse desenvolvimento é 

possível através do uso de uma linguagem de descrição de 

hardware em conjunto com algumas técnicas de 

representação e visualização 3D. Através de 

implementação em hardware, o processamento pode ser 

implementado de forma dedicada e com paralelismo real e 
a sensação de imersão, assim como o tempo de resposta 
da aplicação podem ser melhorados significativamente. 
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Abstract � Since their emergence, Field Programmable 
Gate Arrays have gone from strength to strength in the 
domain of reprogrammable hardware. As they improve, 
they grow in speed, size and ability. FPGAs are becoming 
more useful in 3D graphics rendering, by handling 
complex algorithms on inexpensive, dynamically 
reconfigurable hardware. Augmented Reality researchers 
act strongly on development of applications that combine 
both virtual and real aspects. This paper proposes the 
implementation of a synthesizable model of a 3D 
wireframe render system, as part of a bigger embedded AR 
system. This will be possible through the use of a 
hardware description language in tandem with simplified 
3D representation and visualization techniques. The 
processing module implemented in hardware may be 
dedicated and apply real parallelism. Therefore, user 
immersion as well as application response time may be 
enhanced considerably. 
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1. INTRODUÇÃO 

Reconhecer padrões e visualizar objetos tridimensionais 

(3D) e informações associadas ao ambiente real são alguns 

dos objetivos das aplicações de Realidade Aumentada 

(RA) atuais [1]. Para isso são utilizadas soluções em 

software que processam dados de entrada provenientes de 
câmeras ou trackers e retornam para a aplicação a 

identificação ou a localização dos elementos encontrados. 
Com base nessas informações, a aplicação exibe ao 

usuário uma mistura do ambiente real (geralmente a 

imagem capturada pela câmera) com modelos 3D realistas. 
Um grande gargalo que estas soluções apresentam é o 

tempo de processamento das informações adquiridas com 
a câmera, que é realizado por bibliotecas de software, 
geralmente rodando sobre um sistema operacional, em 
conjunto com vários outros processos. Isso inviabiliza o 
processamento em tempo real desse tipo de aplicação, uma 
vez que o retorno para o usuário é não-imediato [1]. 

O objetivo deste trabalho é propor um módulo de 

renderização de objetos 3D em wireframe, completamente 
implementado em hardware, que permita a visualização 

dos objetos 3D. 
Este módulo, de nome Hardwire, em conjunto com 

outros capazes de reconhecer marcadores e realizar algum 
processamento associado, irá compor uma plataforma 

embarcada e independente (realizando sozinha todas as 
etapas do processamento do sistema) que permita 
aplicações de tempo real. A essa plataforma foi dado o 
nome de ARCam. Ela pode ser considerada o próximo 

passo para a hiper-realidade. 
Na seqüência, a seção 2 contextualiza as áreas nas quais 

o Hardwire está inserido. A seção 3 lista os principais 

conceitos envolvidos na implementação do módulo de 

renderização proposto. A seção 4 detalha o 

desenvolvimento do Hardwire, assim como as dificuldades 
que surgiram ao longo do projeto. A seção 5 ilustra os 

resultados alcançados com o protótipo implementado. A 

seção 6 ressalta as principais contribuições do trabalho e 

propõe uma continuidade para o mesmo. 

2. CONTEXTO 

A união das áreas de hardware embarcado e de RA vem 
trazer grandes benefícios não só para a melhoria do 

desenvolvimento de novas aplicações multimídia, como 

também novas formas de utilização dos dispositivos 

embarcados existentes. 
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