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CUDA – TECNOLOGIA NVIDIA PARA ACELERAÇÃO DE RENDERIZAÇÃO DE 

GRÁFICOS  

Resumo  

Renderização gráfica transforma imagens de “baixa” qualidade aos olhos humanos 

em imagens que serão percebidas com maior nitidez, com alta resolução e efeitos 
especiais avançados. Esta transformação se tornou possível com o desenvolvimento 
das tecnologias computacionais. Atualmente programas de aceleração gráfica são 

pesquisados para que no futuro próximo, uma imagem  apresente-se com qualidade 
tão próxima a realidade que as pessoas não consigam distinguir diferenças entre as 

imagens reais e as imagens computacionais. Dentre as novas tecnologias para 
realizar a renderização gráfica existe a Compute Unified Device Architecture 
(CUDA), que é uma forma de programar gráficos. Este artigo apresentará um estudo 

com o objeto de verificar o nível de melhoria no processo de renderização de 
imagens via software. 

Introdução  

Considerando a anatomia humana, a retina do olho humano é composta de 

aproximadamente 100 milhões de sensores, que convertem os estímulos luminosos 
que formam a imagem em sinais elétricos processáveis pelo cérebro. Por outro lado, 
ao considerar características tecnológicas sobre a geração e percepção de imagens 

gráficas, uma câmera digital tem cerca de 16 milhões de sensores (CONCI, 
AZEVEDO, LETA 2008). Fazendo uma relação entre a percepção do olho humano e 

recursos tecnológicos, verifica-se que o olho humano capta imagens com maior 
resolução que os sensores de recursos tecnológicos padrão. 

Mas a evolução de produção gráfica, teve seu início na era pré-histórica. 
Entre os centros de estudos que trabalham neste campo de estudo, pode-se 

destacar no Brasil o centro de pesquisa Fundação do Homem Americano do estado 
do Piauí, onde encontra-se sítios arqueológicos com muitas pinturas rupestres, que 

podem ser classificadas como imagens gráficas primitivas. Conforme apresenta 
Pessoa (2012), estas imagens estão dispostas em várias formações rochosas e 
demostra momentos cotidianos do homem pré-histórico, imagens de caçadas, 

danças, mortes entre outras imagens. São o que pode-se dizer fotos dos 
acontecimentos, que foram marcados utilizando a tecnologia da época. 

No decorrer das eras a civilização, e ainda que surgisse proibições para 

realização de alguns estudos, a humanidade sempre encontrava uma forma para 
adquirir conhecimento. Um exemplo é o famoso pintor iluminista Leonardo Da Vinci. 

O Clero, proibia o estudo de corpos, mas a sua curiosidade era extrema, a ponto de 
este gênio das pinturas e invenções, escrever de forma espelhada e desenhar com 
perfeição ossos, músculos e órgãos humanos. Como era um artista famoso já em 

sua época, Da Vinci, para deixar ainda mais realistas suas pinturas, recebeu 
permissão para dissecar cadáveres nos hospitais de Santa Maria Nuova, em 

Florença e no hospital de Milão em Roma (TAYLOR 1991). Porém sempre fazia este 
trabalho sempre escondido, pois o estudo do corpo era crime, punível com a morte, 
uma vez que o conhecimento poderia trazer esclarecimento à população da época e 

o Clero não permitia esse acontecimento.  



A fascinação pela realidade do grafo é tão grande, que atualmente existem, 

no cinema, por exemplo, grandes campeões de bilheteria como Avatar, que usou 
renderização em cerca de 60% do tempo de filme e cada frame em média levou 48 

horas para ser renderizado conforme apresentado pela revista Mundo Estranho SCI-
FI (2013). Praticamente todos os frames (ou quradros) do filme tem tratamento 
gráfico, para aumentar a realidade de percepção e inserir elementos, desde plano de 

fundo e plantas até seres vivos azuis que habitam um planeta extraterrestre. E o 
“mundo” dos games não fica para traz tendo títulos como, por exemplo, God of War , 

que traz a mitologia para sua tela em alta definição utilizando expressivamente 
recursos de gráficos avançados. Esses títulos são marcas consagradas em sua área 
e geram bilhões de dólares em suas franquias, melhorando cada vez mais a 

visualização de suas imagens, trazendo realismo e “brincando” com a capacidade 
ocular humana. 

No mercado atual, as novidades em unidades de processamento não é muito 

expressiva no quesito inovação e velocidade. Considerando que a última atualização 
da arquitetura do chip de processamento foi com o lançamento dos processadores 
Intel I Séries, a qual é apenas uma evolução dos processadores da série Xeon, e 

onde ambos são de arquitetura x86 que está presente no mercado desde 1972, com 
o 8008 o primeiro processador de 8 bit (INTEL Museum, 2013). Mas não se engane, 

os processadores e Graphic Processor Unit ‘s (GPU ‘s) estão evoluindo, apenas não 
é possível viabilizar a venda desses produtos a preços competitivos, temos como 
exemplo o mais novo estudo da 3M® em conjunto com a IBM (International Business 

Machines), que propõe processamento em camada, como um prédio, e o MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) aposta na substituição da malha metálica, 

pelo elemento Germânio (Ge), e trocará impulsos elétricos por impulsos luminosos 
(GUGELMIN, 2013), o que irá gerar economia de consumo elétrico.  

Uma vez que desenvolver novas placas, e inseri-las no mercado a preço 

acessível, segundo algumas fabricantes, é praticamente impossível, e as pesquisas 
que geram resultados financeiros a curto prazo, giram em torno da mesma ideia de 
desenvolvimento de hardware desde a década de 70, a solução encontrada para 

melhorar o desempenho foi criar softwares e protocolos nas linguagens de 
programação para melhorar o desempenho das placas já existentes, e disponibilizar 

gráficos cada vez mais realistas. 

A medida encontrada pela fabricante NVIDIA® foi o Compute Unified Device 
Architecture (CUDA), que acelera a renderização e melhora o processamento do 
gráfico na GPU, assim, não permitindo que o já saturado processador, realize essa 

tarefa, e melhorando o desempenho do computador no geral, mas a tecnologia 
ainda é nova, todas as placas de vídeo NVIDIA® fabricadas a partir de 2008 podem 

utilizar, (site NVIDIA®) poucos a conhecem, e há muito a ser realizado com ela, por 
isso, este artigo pretende estuda-la, e assim verificar os resultados. 

Objetivos  

Conhecer o processo de renderização gráfica, e a nova tecnologia da 

empresa NVIDIA®, denominada Compute Unified Device Architecture (CUDA), que 
leva em consideração a diminuição no tempo de processamento das imagens. 
Pretende-se realizar testes, e verificar que a tecnologia CUDA, tem aplicação real no 



quesito diminuição de tempo em renderização, e com provável consequência de 

diminuição de consumo de energia elétrica. 

Metodologia  

Fazer uso de bibliografias relacionadas sobre o a área computacional 
buscando conhecimento cientifico e de conteúdo adquirido em publicações. Para a 

pesquisa também será utilizado o meio da internet, para pesquisa de material 
cientifico de produção docente e editorias nacionais e internacionais. Pesquisar os 

métodos de programação e aceleração de gráficos paramostrar através de imagens 
todo o potencial disponível, e através de gráficos verificar a realidade e o que se 
pode esperar do crescimento do mercado no futuro próximo. 

Desenvolvimento  

Partindo do pressuposto que para uma maior qualidade gráfica de imagens, é 

necessária a utilização de uma placa de vídeo, e que existem muitas marcas 
disponíveis no mercado, optou-se que este trabalho irá apreciar a marca NVIDIA®, 

pois sua arquitetura é impressionante, possuindo múltiplas GPUs e ainda uma 
tecnologia de aceleração em software. Assim foi definido o tema CUDA – 
TECNOLOGIA NVIDIA PARA ACELERAÇÃO DE RENDERIZAÇÃO DE GRÁFICOS  

Ao notar o amplo ambiente de estudos, resolveu-se estudar a origem do 
gráfico, e direcionar a pesquisa para renderização gráfica simples, e as áreas que se 
pode aplicar alta resolução gráfica, e que tem maior relevância econômica na 

atualidade que são os ramos de jogos e entretenimento. 

Dado início as pesquisas resolveu-se focar na melhoria de desempenho, 
economia de tempo e energia, e para isso estudamos a evolução de processadores, 

renderização simples, testes de desempenho com o programa Adobe Premier, 
nestes testes será utilizado o mesmo vídeo em dois cenários diferentes, o primeiro 
com o CUDA ativado e o segundo sem a tecnologia, estes em máquinas 

denominadas desktop e notebooks. 

Resultados Preliminares  

Após sete meses de pesquisa, descobriu-se que o mercado financeiro atual 
tem uma considerável parcela de sua estrutura capitalista baseada no ramo de 

entretenimento, uma vez que esse mercado arrecada bilhões em dólares todo ano 
com grandes produções.  

Para atrair muitos seguidores, é utilizado de estratégias de propaganda e 

meios culturais, pois desde 1951 a televisão entrou nos lares, mudando conceitos. 
Hoje nela a assistimos filmes, novelas, comerciais de produtos diversos, telejornais, 
somos atraídos ao cinema e, alguns a utilizam para jogar seus games favoritos, uma 

vez que o mercado de jogos além de faturar com a venda de produtos, tem 
jogadores profissionais que ajudam a disseminar a cultura, muitos deles “amados” 

como grandes celebridades. 



A historia dos computadores e gráficos, não nasceram juntas, mas hoje 

caminham em paralelo e para o sucesso da segunda, precisamos de evolução na 
primeira, o que o desenvolvimento do mercado de hardware está complicado pois as 

pesquisas são caras, e dificilmente empresas investem muito mais que alguns 
milhões em pesquisa, sendo que o retorno de mercado é a longo prazo e as vezes a 
tecnologia nasce ultrapassada. 

Destaques para as novas arquiteturas de chip de processamento em placas 

de vídeo, que em alguns casos, deixa obsoletos os melhores processados de 
arquitetura X86 da atualidade, uma vez que esses chips são multicores, podendo 

chegar a mais de 240 núcleos de processamentos por placa, equipamentos muitas 
vezes adquiridos e esquecidos pelos compradores. Esse artigo caracteriza a 
importância de se conhecer a funcionalidade do hardware, em quesito do gráfico, 

pois muitas vezes o usuário utiliza padrão de baixa definição e poderia estar 
utilizando todo o potencial programado por traz do gráfico, mas semo conhecimento 

da tecnologia CUDA não sabe que placas como a 630 GTM NVIDIA® para notebook 
já tem grande potencial de renderização, onde você pode “programar” um vídeo ou 
gráfico em 3D e o executar, entre muitas outras funcionalidades. 
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