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Resumo - Com a evolução dos ambientes de realidade 
aumentada, alto desempenho torna-se um requisito, uma vez 
que as aplicações necessitam ser executadas em grandes 
velocidades e eficientemente. Embarcar o pipeline de 
realidade aumentada pode melhorar o quesito velocidade, 
enquanto a técnica de traçado de raios auxilia  a satisfazer a 
demanda por qualidade. Este artigo descreve o FIRT, uma 
implementação da técnica de traçado de raios em FPGA 
para esferas e planos. A metodologia utilizada durante o 
desenvolvimento do projeto, os resultados obtidos e uma 
continuidade para o desenvolvimento do protótipo são 
abordados ao longo do texto. Com os testes realizados pode-
se perceber a viabilidade de implementação de módulos de 
Computação Gráfica diretamente em FPGA, além da 
importância da contribuição do processamento dedicado 
para a área de renderização realista. 
 
Palavras-Chave - circuito dedicado, realidade aumentada, 
traçado de raios. 
 
Abstract - Along the evolution of augmented reality 
environments, high performance have become a necessity, 
once most applications need to be qualitatively executed and 
in high speed. To embed the augmented reality pipeline may 
improve the speed, while raytracing technique helps to 
satisfy the demand on quality. This paper describes FIRT, an 
implementation of a raytracing technique on FPGA to 
spheres and planes. The methodology used to develop the 
project, the results obtained and future works are discussed 
throughout the text. The tests performed have proven the 
feasibility of implementation of computer graphics directly 
on FPGA and have shown the importance of dedicated 
processing to realistic rendering. 
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1. INTRODUÇÃO 

A técnica de traçado de raios [1] é conhecida por sua 
capacidade de gerar imagens de alta qualidade, além de 
permitir a adição de outras técnicas de renderização avançada 
e vários efeitos de iluminação. Em aplicações de realidade 
aumentada (RA), esta técnica pode ser usada na última etapa 
de renderização dos objetos virtuais sobrepostos à imagem da 
cena real, com o intuito de deixar o ambiente virtual o mais 
próximo possível do real. 

Ao longo dos anos, pode-se perceber a crescente 
preocupação nas áreas de computação gráfica e RA acerca da 
busca pela geração de imagens sintéticas altamente realistas. 
As técnicas de rasterização convencionais não conseguem 
refletir adequadamente o comportamento da luz e de outros 
fenômenos físicos que ocorrem na realidade. A técnica de 
traçado de raios, por sua vez, simula os efeitos luminosos da 
maneira como eles ocorrem na realidade, no entanto 
apresenta um alto custo computacional.  

Com isso, o objetivo principal deste trabalho é unir as 
áreas de desenvolvimento de circuitos (em sistemas 
embarcados) e de renderização (em computação gráfica) em 
um ambiente de RA, transformando o resultado dessa união 
em um módulo embarcado capaz de realizar o mesmo 
processo definido pela técnica de traçado de raios. Uma vez 
implementado, o algoritmo será analisado comparativamente 
à sua implementação em software para verificar a qualidade 
visual das imagens geradas e o desempenho. Esse artigo visa 
descrever o processo de desenvolvimento e a experiência 
adquirida com a criação do FIRT (an FPGA Implementation 
of a RayTracer), uma implementação em Field 
Programmable Gate Array (FPGA) de um traçador de raios 
[2]. 

A seção 2 introduz alguns dos trabalhos que motivaram a 
construção do FIRT, além de apontar o que já é possível 
realizar com as soluções existentes. A seção 3 descreve a 
metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto, suas 
diversas etapas e ferramentas usadas. Os resultados obtidos 
com o primeiro protótipo em funcionamento do FIRT são 
mostrados na seção 4, e uma sucinta análise é feita sobre as 
imagens criadas via software e pelo FIRT. Finalmente, a 
seção 5 faz uma reflexão sobre os resultados alcançados com 
o protótipo em FPGA e traça linhas para possíveis melhorias 
e funcionalidades adicionais ao projeto. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

O FIRT não é a primeira tentativa de embarcar o 
processamento de traçado de raios em um circuito integrado. 
Apesar de não existirem muitos trabalhos especificamente 
acerca do tema abordado, alguns projetos já propuseram 
soluções bem sucedidas de arquiteturas para uma 
implementação de traçado de raios que evite a  execução via 
software, em PC de propósito geral. Um dos trabalhos 
encontrados [3] foca a possibilidade de implementar a 
técnica de traçado de raios em hardwares gráficos (placas de 
vídeo) e realiza uma comparação que demonstra que a 


