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RESUMO  

Em uma era de constantes evoluções tecnológicas, a compreensão 

completa do hardware dos computadores ainda é um desafio, tanto para a área 

das Tecnologias da Informação, quanto para a área da Engenharia Elétrica. 

Tendo em vista esse aspecto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento 

de uma plataforma computacional didática que, através da implementação de 

um hardware de fácil compreensão, facilite o entendimento de como se 

comporta um hardware de computador, aproximando assim os conceitos mais 

familiares da Engenharia Elétrica com os das Ciências da Computação. 

 

Palavras-chave: Hardware, Computadores, Microcontroladores. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

In an era of constant technological developments, the full understanding 

of computer hardware remains a challenge for both the area of information 

technologies, as in the area of Electronics and Computer Engineering. 

Considering this aspect, this paper proposes the development of an educational 

computing platform that, through the implementation of a user-friendly 

hardware, facilitates the understanding of how behaves a computer hardware, 

thus approaching the more familiar concepts of Electrical Engineering with 

computer science. 

 

Keywords: Hardware, Computers, Microcontrolers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da informática, sobretudo nas últimas décadas, ocorreu 

de maneira espantosa. Os dispositivos computacionais, foram altamente 

popularizados e vem sendo desenvolvidos com um crescente poder de 

processamento e armazenamento em dimensões progressivamente menores. Não é 

necessário retroceder muitas décadas para perceber esse avanço. A criação e 

evolução dos smartphones, por exemplo, ocorreu nos últimos oito anos e já fazem 

parte da rotina de uma significativa parcela da população mundial. 

É notável que grande parte dessa evolução deveu-se também a novas 

descobertas na engenharia de materiais a qual possibilitou, dentre outros fatores, o 

desenvolvimento de hardwares cada vez menores pela adoção de dispositivos 

semicondutores de dimensões reduzidas. Os celulares, que anteriormente eram 

utilizados apenas para ligações e mensagens de texto, possibilitam agora o acesso 

à internet, a contas de e-mail, leitura e gravação de arquivos de áudio e vídeo, 

captura de imagens e vídeo conferencia, além das funções originalmente propostas. 

Entretanto, para que seja possível esse avanço, faz-se necessário o 

entendimento de como os dispositivos computacionais, sobretudo os componentes 

do hardware, funcionam. Os computadores da primeira geração requeriam 

programadores com conhecimento íntimo de seu hardware (Clements, Work in 

progress — The role of hardware and architecture in the new computer sciences, 

2007), o que permitia que problemas referentes ao comportamento de cada parte 

dos circuitos pudessem ser solucionados. Alguns afirmam que o estudo de 

arquitetura de computadores é irrelevante para os estudantes atuais de ciências da 

computação e que este deveria ser removido das grades curriculares. Contudo, 

outros autores discutem e afirmam que a arquitetura de computadores ainda é um 

componente vital das ciências da computação e que seu papel nas grades 

curriculares deveria ser reavaliado (Clements, A New Approach to Teaching 

Computer Architecture, 1999). 
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Essa reavaliação consiste em analisar e solucionar um problema que 

embarga grande parte do entendimento sobre a importância do hardware: a inter-

relação existente entre os conhecimentos de engenharia elétrica e ciências da 

computação no desenvolvimento de dispositivos computacionais.  

Essas são duas abordagens bem diferentes para a construção de sistemas 

digitais complexos. Enquanto os estudantes de engenharia elétrica enfatizam em 

seus estudos a compreensão de circuitos lineares, pondo-se mais a par das 

consequências físicas do projeto de circuitos digitais, os estudantes de ciência da 

computação são geralmente mais bem preparados para tratar com problemas 

relacionados com o software e a aspectos gerais sobre a arquitetura desses 

sistemas (Calazans & Moraes, 2001). 

Faz-se necessário, então, a criação de um sistema didático que seja capaz de 

integrar essas duas áreas de conhecimento, proporcionando aos estudantes de 

ambas as áreas um entendimento completo sobre o funcionamento de sistemas 

digitais complexos, tanto no aspecto de sua arquitetura como da concepção de seus 

circuitos. Contudo, existe um questionamento que deve ser levado em consideração: 

é realmente necessário que os estudantes atuais, que irão trabalhar com aplicações 

multimídia, precisem conhecer alguma coisa sobre arquitetura de computadores? 

(Clements, Work in progress — The role of hardware and architecture in the new 

computer sciences, 2007) 

Como a manifestação de todo e qualquer comando de software se dá através 

do hardware e, este último, não possui grande utilidade sem o comando do primeiro, 

há uma inter-relação que não pode ser ignorada e que dever ser explorada nas 

grades curriculares de ambos os cursos. Sem o conhecimento adequado, ambos os 

profissionais não conseguem entender como os computadores foram desenvolvidos 

e do que eles são capazes (Clements, A New Approach to Teaching Computer 

Architecture, 1999). Muitos não enxergam que aprender sobre arquitetura de 

computadores vai muito além do que fazer os estudantes saberem abrir um PC 

(Personal Computer - Computador Pessoal), vídeo game, ou smartphone e serem 

capazes de nomear os seus componentes (Clements, Work in progress — The role 

of hardware and architecture in the new computer sciences, 2007). 
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A utilização de dispositivos atuais como a tecnologia de smartphones ou 

notebooks, por exemplo, não são adequadas para o ensino uma vez que 

ferramentas comerciais são orientadas ao mercado profissional, e fornecem muitos 

recursos que não são necessários para os propósitos educacionais (Calazans & 

Moraes, 2001). Além disso, o aumento da complexidade faz com que haja uma 

rejeição por parte do estudante em aprender fatores relacionados ao hardware. Isso 

reforça a necessidade de um sistema didático mais simples que possa mostrar a 

importância do completo entendimento dos sistemas digitais de maneira mais fácil, 

promovendo um maior interesse nos estudantes pelo assunto. 

Vale ressaltar que, mesmo que o nível de complexidade e desempenho dos 

computadores tenha aumentado muito, a funções básicas essenciais permaneceram 

as mesmas. A grande maioria dos dispositivos computacionais possui uma unidade 

central de processamento - que comanda todas as operações realizadas, uma 

unidade de armazenamento – composta por memoria e outras unidades de 

armazenamento, e dispositivos periféricos – tal como teclado e display de vídeo. 

Portanto, é possível que seja desenvolvido um hardware que contenha essas 

funções básicas e, adicionalmente, seja de baixa complexidade, possibilitando seu 

uso como ferramenta didática para o ensino que enfatize a inter-relação software-

hardware.  

A importância do desenvolvimento de um software eficiente, como um sistema 

operacional, por exemplo, é de fundamental importância para o bom funcionamento 

do dispositivo computacional. Contudo, mesmo o mais eficiente dos programas é 

refém das limitações do hardware, tais como o clock máximo do processador, a 

capacidade de armazenamento e a comunicação com os dispositivos periféricos. Um 

exemplo disso está em um problema típico que se enfrenta hoje: como aumentar a 

capacidade de armazenamento dos dispositivos sem reduzir sua velocidade? É 

notável que a evolução na tecnologia de memórias foi grande, uma vez que a 

poucas décadas o disquete ainda era muito utilizado e hoje é possível ter acesso a 

dispositivos de capacidade muito superior e também muito mais rápidos. 

Entretanto, a permanência desse problema ainda pode ser percebida quando 

se analisa o desenvolvimento de dispositivos que utilizam memória flash, como pen 
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drives, por exemplo. Os estudantes de ciências da computação talvez sejam 

capazes de solucioná-lo, porém estes são, costumeiramente, ensinados a ver a 

memória como uma sequência de tables (tabelas) acopladas que servem como um 

meio para acessar os dados (Calazans & Moraes, 2001). Isso acaba limitando o 

entendimento sobre como esse armazenamento se dá fisicamente o que, por sua 

vez, acaba sendo refletido no software que esse estudante irá desenvolver.  

A Microsoft, até o Windows 98, utilizava em sua linha domestica um sistema 

de armazenamento de massa (sistema de arquivos) chamado FAT32 (o mesmo 

sistema utilizado no protótipo desenvolvido no presente trabalho) que, após certo 

tempo, se apresentou como uma limitação para os computadores devido ao longo 

tempo de busca de informações na memória, que se dava de maneira aleatória. 

Uma visão sobre alguns aspectos tecnológicos das memórias, como o problema do 

endereçamento físico, ajuda não apenas no design no hardware, mas também do 

software e até do sistema operacional (Calazans & Moraes, 2001). 

 

1.1 Motivação Do Trabalho  

Compreender o funcionamento de um hardware de computador não é tarefa 

simples. Saber o que cada componente é, e qual sua função dentro do sistema 

ainda não é o suficiente para entender completamente o comportamento do 

hardware. Por exemplo, questões de como determinado componente executa sua 

função ou por quais “caminhos” uma informação (dado) passa até que seja 

executada determinada tarefa, não são revelados apenas sabendo nomear cada 

componente.  

O motivo de haver uma quantidade limitada de informações está no fato das 

empresas que desenvolvem os dispositivos não estarem realmente dispostas a 

revelar todos os detalhes ou segredos a respeito dos componentes, por uma 

questão mercadológica obvia. Assim, seria interessante que houvesse uma maneira 

de compreender um hardware de computador mais a fundo, com possibilidade de 

extrair quaisquer informações desejadas sobre qualquer parte do circuito. Para isso, 

apresentamos uma proposta de desenvolvimento de uma plataforma que possui as 
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mesmas funções essenciais de um computador, porém com nível de complexidade 

bem menor e design acessível. 

 

1.2 Problema 

Como criar um hardware didático capaz de executar as funções elementares 

de um computador? 

 

1.3 Objetivos 

O presente projeto de final de curso tem por objetivo utilizar os conhecimentos 

de eletrônica aplicados aos microcontroladores AVR, visando a criação de um 

protótipo capaz de realizar as funções elementares de um computador, ou seja, o 

processamento, o armazenamento e a comunicação com dispositivos periféricos. 

Esse protótipo deve ser capaz de ser utilizado para o ensino em cursos como 

Sistemas de Informação e Engenharia Elétrica, facilitando a compreensão do 

funcionamento de um computador e possibilitando a exploração das interconexões 

entre software e hardware. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver o hardware de uma plataforma computacional didática baseada 

em microcontroladores que seja capaz de executar as principais funções de um 

computador de maneira simples. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Através da utilização de alguns circuitos integrados, efetuar o 

desenvolvimento do hardware, sendo necessário, para tanto, atingir alguns objetivos 

específicos. São eles: 

 Familiarização e testes da plataforma BASCOM; 

 Realizar os testes dos componentes a serem utilizados; 
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 Desenvolver o firmware de demonstração; 

 Montar o protótipo com os componentes; 

 Testar o protótipo final. 

 

1.4 Justificativas 

O conhecimento mais intimo do hardware de computadores, e principalmente 

da inter-relação deste com o software, é algo que demanda uma especial ênfase 

tanto nos cursos relacionados à eletrônica como em computação e informática. 

Como discutido anteriormente, esses conhecimentos podem ser de grande 

relevância no desenvolvimento de um sistema computacional, podendo ser decisivos 

no desempenho apresentado pelo hardware que executará as tarefas pretendidas. 

Pensando nisso, seria importante que houvesse uma plataforma de hardware 

didática simples que possibilitasse ao estudante obter mais familiaridade com os e 

dispositivos empregados nos computadores, melhorando assim sua compreensão e 

aumentando também seu interesse ao buscar um conhecimento mais profundo 

sobre o tema. 
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2 CONCEITOS BÁSICOS 

2.1 Um Breve Histórico 

A grande evolução da informática no último século ocorreu de forma 

espantosa. Isso pode ser facilmente percebido ao se comparar as capacidades 

e configurações do ENIAC, o primeiro computador construído entre 1943 e 

1945, com o que temos acesso hoje nos smartphones e computadores 

pessoais. Alguns anos após seu surgimento, a Bell Labs, em 1947, dá início a 

um dos maiores saltos tecnológicos da história com a estudo dos transistores, 

que surgiram para substituir as antigas válvulas. O transistor, no entanto, só foi 

adotado em escala mundial a partir da utilização generalizada pela indústria de 

eletrônicos notadamente com a Sony e seus rádios portáteis (Uehara, 2011). 

Suas inúmeras vantagens, dentre elas o tamanho reduzido, a não 

geração de ruídos, nem atraso por aquecimentos, contribuíram grandemente 

para sua ampla utilização nos mais diversos dispositivos computacionais que 

surgiam e possibilitaram o surgimento dos circuitos integrados ou CIs (Andrade 

& Oliveira, 2006). A cada novo CI lançado, a complexidade das aplicações 

aumentava exponencialmente, possibilitando aplicações que antes eram quase 

impossíveis de implementar (Andrade & Oliveira, 2006). .  

Para que fosse possível a interligação desses CIs com outros 

dispositivos eletrônicos, ou seja, algo que permitisse a eficiente criação de 

circuitos cada vez mais complexos, foram desenvolvidos os circuitos 

impressos. Com o passar dos anos e com os avanços tecnológicos, que 

surgiram graças a esses novos recursos, associados ao desenvolvimento cada 

vez maior da engenharia de materiais, sobretudo relacionado a tecnologia do 

silício e outros semicondutores, houve uma diminuição significativa no tamanho 

dos componentes. 

Ao traçarmos um comparativo dos computadores disponíveis em um 

passado "recente", por exemplo, entre os anos 1975 e 1995, podemos ver tal 

evolução claramente. No Brasil, entre 1975 e 1983 tínhamos essencialmente 

mainframes, que ocupavam prédios inteiros, e mini computadores, muitos dos 

quais maiores que uma geladeira duplex. Tais sistemas possuíam capacidades 

de processamento, memória e armazenamento que podem ser facilmente 
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classificadas como ridículas quando comparadas com a de um computador 

portátil atual ou mesmo com um tablet ou smartphone.  

Nessa mesma época, e um pouco além, algo entre 1983 e 1989, 

começaram a surgir no mercado nacional alguns computadores ditos pessoais, 

denominados como microcomputadores. Em geral eram clones de outros 

‘micros’ fabricados no exterior tais como do Sinclair - TKs 82 e 85 da 

Microdigital, do MSX - Expert da Gradiente ou Hotbit da Sharp, do TRS80 - 

CPs 300 e 400 da Prologica ou JR da Sysdata, e do Apple II - TK2000 e 

TK3000 da Microdigital ou APII da Unitron (MCI, 2013). Este ultimo possuía 

uma arquitetura de 8-bits baseada no processador Motorola 6502 com clock 

em torno de 1 MHz, memória RAM de 16 kbytes expansível até 64 kbytes, 

memória ROM de 16 kbytes que tipicamente abrigava o sistema operacional 

básico e um interpretador BASIC, saída de sinal de vídeo composto para um 

televisor usado como monitor colorido com até 16 cores, um teclado de 54 

teclas sem acentuação e uma unidade de disquete de 5¼ polegadas com 

capacidade de armazenamento em torno de 170 kbytes a partir do qual o 

sistema operacional de disco (o DOS) tinha que ser carregado em RAM 

durante o boot. 

 

2.2 Sistemas Digitais 

Os sistemas digitais podem ser divididos, basicamente, em três classes: 

os sistemas embarcados, os sistemas de prototipação e os sistemas de 

computação de propósito geral (Barros & Cavalcante, 2011).   

Os sistemas embarcados podem ser definidos como sistemas que 

possuem uma capacidade de processamento de informações provenientes de 

um software, conhecido como firmware, que está sendo processado 

internamente nessa unidade. Por vezes, fazem parte de um sistema maior, 

mas que também podem funcionar individualmente, sendo que, em ambos os 

casos, são sempre especializados em uma tarefa. Basicamente são sistemas 

em que o usuário não pode fazer nenhuma alteração, seja ela de software ou 

hardware. Geralmente, existem interfaces para interação, mas que não 

permitem ao usuário alterar as funções originalmente previstas no firmware. 
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Como exemplos tem-se os sistemas de micro-ondas, elevadores, brinquedos 

de criança, dentre outros. 

Os sistemas de prototipação “são baseados em tecnologias de hardware 

reprogramáveis, onde o hardware pode ser reconfigurado pela utilização de 

ferramentas de síntese” (Barros & Cavalcante, 2011). Contudo, essa 

reconfiguração de componentes requer conhecimentos específicos o que faz 

com que esses sistemas sejam utilizados apenas por usuários especialistas 

que os utilizam, principalmente, para validar outros sistemas (Barros & 

Cavalcante, 2011).  

Os sistemas de computação de propósito geral são basicamente, os 

computadores que incluem laptops, desktops e supercomputadores (Barros & 

Cavalcante, 2011). São sistemas que, apesar de não permitir alteração de 

hardware, permitem que o usuário programe sobre ele, ou seja, permite 

alteração dos softwares instalados. 

Todos os três tipos possuem características em comum: necessitam de 

processamento, memória para armazenar os dados e dispositivos periféricos 

que enviam ou recebem dados, permitindo, por exemplo, interações com os 

usuários. Isso é ilustrado de forma simplificada no diagrama de blocos abaixo. 

 

Figura 2.1: Diagrama de blocos simplificado de um sistema digital. 

 

 

2.3 Memória 

São dispositivos de armazenamento de informações. Existem alguns 

aspectos das memórias que devem ser conhecidos antes de se analisar os 
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tipos de memórias existentes. O mais básico deles é a capacidade de 

armazenamento que corresponde a quantidade possível de dados que podem 

ser armazenados. Outros aspectos importantes são o tempo de acesso, o 

tempo de latência e a volatilidade da memória. O tempo de acesso é o tempo 

necessário para acessar a memória e realizar uma operação de leitura ou 

gravação (Andrade & Oliveira, 2006). O tempo de latência traz informações 

sobre o intervalo de tempo mínimo necessário que deve ser respeitado entre 

operações sucessivas de acesso à memória para que não haja erros nem 

perdas de informações durante tais operações. A volatilidade diz respeito à 

capacidade de a memória manter ou não os dados armazenados uma vez que 

o fornecimento de sua energia de alimentação tenha sido interrompido. As 

memórias capazes de manter seus dados são conhecidas como não voláteis 

enquanto que as demais são denominadas voláteis. 

Com relação aos tipos de memória, podem ser dividas em RAM, ROM, 

PROM, EPROM, EEPROM e FLASH. As memórias RAM (Random Access 

Memory) são memórias de acesso aleatório, voláteis e que permitem acesso 

direto ao um endereço específico sem a necessidade de passar por todos os 

endereços anteriores (Andrade & Oliveira, 2006). Aqui, entende-se por 

endereço o local (ou locação) onde determinado dado se encontra 

armazenado. As RAM são memórias que permitem leitura e gravação, sendo 

muito utilizada nos computadores pessoais. As ROM (Read Only Memory), 

como o nome já sugere, são memórias apenas de leitura, e que armazenam 

seus dados mesmo sem energia de alimentação, ou seja, são não voláteis. 

Elas são utilizadas para gravar rotinas dos fabricantes de muitos dispositivos 

computacionais, como calculadores ou rotinas dos sistemas operacionais. Seu 

uso já foi mais frequente em computados (ex. Apple II), sendo atualmente 

substituídas por outras opções mais flexíveis. 

As memórias PROM (Programmable Read Only Memory) é bastante 

similar às ROM, com a diferença de que a programação inicial  é feita pelo 

programador e não pelo fabricante da memoria. Contudo, elas somente podem 

ser programadas uma vez. Já as EPROM (Eletric Programmable Read Only 

Memory) e EEPROM (Eletric Erasable Programmable Read Only Memory) são 

memórias especiais que podem ser apagadas com processos especiais e 

regravadas algumas vezes (EPROM) ou várias vezes (EEPROM) (Andrade & 



 

 

21 CONCEITOS BÁSICOS 

FELIPE MATOS LOPES DOS SANTOS 

Oliveira, 2006). As EPROMs são em geral apagadas pela exposição do CHIP 

ao ultravioleta. Elas são facilmente identificadas pela “janelinha” transparente 

presente no encapsulamento, através da qual podemos ver o CHIP. No caso 

das EEPROMs o processo empregado para apagar seu conteúdo é 

completamente elétrico. Por fim, existe a memória FLASH, também não volátil, 

que é muito empregada em dispositivos de armazenamento portáteis 

(pendrives) e discos de estado sólido (SSD). Elas são também regraváveis, 

porem com velocidade bastante superior às EEPROM. 

Nos dispositivos computacionais, existem unidades de memória 

especiais que são de grande importância: os registradores. Esses últimos são 

pequenas unidades de memória para alocação temporária de dados (Andrade 

& Oliveira, 2006). Dentro desses registradores, encontram-se os contadores de 

instrução, que são registradores que cuja função é armazenar o endereço dá 

próxima instrução a ser executada (Andrade & Oliveira, 2006).  

 

2.3.1 Hierarquia das Memórias 

Outro aspecto que merece atenção é com relação à hierarquia das 

memórias em um computador. Essa organização se fez necessária para que 

houvesse um ganho de desempenho por parte do processamento de dados. 

Do ponto de vista do desempenho do processador, a situação ideal 

corresponde a ter a maior quantidade de memória disponível a funcionar com 

uma velocidade mais rápida possível (Arroz, Monteiro, & Oliveira, 2003).  

Uma vez que atualmente as capacidades de armazenamento (espaço) 

requeridas são cada vez maiores, é inviável que haja apenas um ou dois 

blocos com muito espaço, pois a busca dos dados seria feita de forma muito 

lenta. Ao invés disso, normalmente se utiliza um sistema como o da Figura 2.1. 
 

Quando é feito um acesso a uma posição de memória, quer para 

leitura quer para escrita, o sistema começa por verificar se essa 

posição está disponível na memória mais rápida, que é denominada 

de cache. Se essa posição não estiver disponível na cache, é 

consultada a memória principal, que é geralmente do tipo RAM 

dinâmica. Se a posição também não estiver disponível na memória 

principal, é feito um acesso à memória secundária, maior e mais 
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lenta, e geralmente a funcionar com base em discos magnéticos 

(Arroz, Monteiro, & Oliveira, 2003). 
 

Nessa ordem hierárquica, as memórias mais próximas do processador, ou CPU 

(Central Processing Unit - Unidade Central de Processamento), possuem as 

menores capacidades de armazenamento e maiores velocidades. Elas são as 

mais acessadas pelo processador. Isso promove um ganho considerável de 

desempenho, uma vez que nem sempre é necessário buscar os dados nas 

memórias mais lentas. 

 

Figura 2.2: Hierarquia de memórias 

 
Fonte: (Arroz, Monteiro, & Oliveira, 2003) 

 

Existem algumas técnicas, também chamados de princípios (Arroz, 

Monteiro, & Oliveira, 2003), que se utilizam dessa forma de organização das 

memórias com objetivo de aprimorar e acelerar o processamento de dados. O 

principal é o conhecido como princípio da localidade e está relacionado aos 

acessos feitos na memória, afirmando que existe certo padrão para estes. 

Divide-se em duas suposições: a localidade temporal, que afirma que se é feito 

um acesso a um determinado endereço de memória, é muito provável que haja 

um novo acesso a este mesmo endereço num futuro próximo (Arroz, Monteiro, 

& Oliveira, 2003), e a localidade espacial, que supõe que se é feito um acesso 

a um determinado endereço de memória, é muito provável que haja um novo 

acesso a um endereço próximo deste (Arroz, Monteiro, & Oliveira, 2003). 
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2.3.2 Funções das Memórias 

Uma vez conhecidos os diferentes tipos de memórias, é importante 

destacar os tipos de funções que estas podem exercer nos sistemas digitais. 

Estão divididas em três funções basicamente: memória de programa, de dados 

e de armazenamento.  

A memória de programa é a que ficará responsável por armazenar o 

firmware do sistema e, normalmente, é do tipo FLASH que, além de permitir 

regravação contínua, possui tempo de acesso bem menor do que as outras, 

algo que facilita o processamento dos dados.  

Como o software interno não pode perder suas informações para o 

processamento (ou ao menos isso é o ideal) faz-se necessário a utilização de 

uma memória não volátil para exercer essa função. A memória de dados tem a 

função de armazenar os registros, as variáveis e os espaços reservados para o 

processamento temporário (Andrade & Oliveira, 2006). Como não é preciso 

que os dados sejam mantidos após o fim da execução dos processos, a 

memória utilizada pode ser do tipo volátil, o que torna a RAM mais adequada 

para esse tipo de função.  

Tal, como em todos, ou ao menos na grande maioria, dos dispositivos 

computacionais existe a necessidade de armazenar dados que não sejam 

provenientes de processamento e nem façam parte do firmware, os fabricantes 

passaram a introduzir pequenas memórias EEPROM na pastilha (CHIP) do 

processador (Andrade & Oliveira, 2006), dando origem à memória de 

armazenamento não volátil para dados. 

 

2.4 Barramento 

Além da memória, uma parte muito importante do computador é o 

barramento. Fisicamente, não existe apenas um componente que realiza todas 

as operações do computador, mas sim vários, e que precisam estar 

interconectados de alguma forma para operarem como parte de um todo. Em 

linguagem simples, um barramento é um caminho elétrico comum entre 

múltiplos dispositivos (Leal, 2009). Em um computador, por exemplo, são 

pequenos condutores de cobre que interconectam os vários dispositivos 

eletricamente.  



 

 

24 CONCEITOS BÁSICOS 

FELIPE MATOS LOPES DOS SANTOS 

Os barramentos estão divididos basicamente em três tipos: o 

barramento de dados, o barramento de endereços e o barramento de controle. 

O barramento de dados permite a circulação dos dados a serem transferidos 

entre o processador e a memória ou aos periféricos (Arroz, Monteiro, & 

Oliveira, 2003). Pode ser dividido em três subcategorias: os barramentos de 

processador, de entrada e saída (I/O) e de memória. O primeiro é responsável 

pela comunicação entre a CPU e o chip de suporte, conhecido como “Chipset”. 

Também “é usado para transferir dados entre o CPU e a memória Cache, por 

exemplo” (Sousa, 2008). O barramento de memória “é usado para transferir 

informação entre o CPU e a memória principal do sistema” (Sousa, 2008). Já o 

barramento de entrada e saída é aquele que permite a troca de dados entre o 

processador e os dispositivos, conhecidos como periféricos, que estão 

conectados ao sistema, tal como monitores de vídeo, impressoras, mouses e 

teclados, por exemplo.  

O barramento de endereços permite ao processador indicar a posição de 

memória ou o periférico com a qual pretende interagir (Arroz, Monteiro, & 

Oliveira, 2003). Funciona como o localizador dos componentes que estão 

interconectados através dele. Por ultimo, o barramento de controle é 

responsável por estabelecer como ocorrerá esse transporte de dados. 
 

Nesse barramento estão presentes linhas que permitem indicar a 

direção da transferência, sincronizar a transferência, definir a 

dimensão dos dados a transferir, determinar se se trata de 

transferências de dados envolvendo a memória ou os periféricos, 

sinalizar pedidos de atenção dos periféricos e outras funções de 

controlo. As linhas efetivamente presentes são, contudo, muito 

dependentes das soluções arquiteturais utilizadas (Arroz, Monteiro, & 

Oliveira, 2003). 
 

Para que haja o processamento, é preciso que haja dados a serem 

processados, que, por sua vez são transportados pelo barramento de dados. 

Todo dispositivo que envia ou recebe esses dados precisa de um endereço, 

uma identificação, que é passada pelo barramento de endereços. Caso haja 

mais de um dispositivo solicitando recursos do processador (o que ocorre com 

frequência) é preciso que se estabeleça uma ordem indicando a forma como se 
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dará o acesso desses dispositivos aos dados, o que é determinado no 

barramento de controle. 

 

2.4.1 Arquitetura dos Barramentos 

Para os barramentos de processadores, existem duas arquiteturas 

normalmente utilizadas: a Harvard e a Von Neumann. Uma diferença entre elas 

está na forma como são feitos e utilizados os barramentos. 

A arquitetura Harvard possui os barramentos separados para instruções 

e dados, permitindo “larguras” diferentes. Com isso o barramento de instruções 

é otimizado para uma palavra de comprimento único (Oki & Mantovani, 2013). 

Já a arquitetura de Von Neumann utiliza-se do mesmo canal para trafegar 

dados e instruções, o que promove também uma redução física do espaço 

utilizado pelas linhas do barramento, o que é uma característica bastante 

desejada ultimamente, onde procura-se criar dispositivos de cada vez menores 

e mais compactos. 

A arquitetura Harvard difere da arquitetura de Von Neumann, 

principalmente pelo método em que são processados os dados provenientes 

da memória de dados e da memória de programa (Andrade & Oliveira, 2006). A 

primeira pode ser considerada como uma arquitetura paralela e a segunda 

como serial (Oki & Mantovani, 2013), onde a de Von Neumann pode apresentar 

conjuntos mais complexos de instrução, porém possui velocidade inferior 

quando comparada a Harvard. 

Quanto a sua utilização elas também diferem bastante. Enquanto que a 

paralela é mais utilizada em microcontroladores, devido a seu conjunto mais 

simples de códigos de instrução e sua maior velocidade, a serial é mais 

utilizada em microprocessadores por ter um conjunto mais complexo de 

instruções possíveis de serem executadas. 

A preferência pela arquitetura Harvard nos microcontroladores se dá 

também pelo fato de que existem barramentos diferentes, proporcionando 

maior desempenho e permitindo múltiplos acessos à memória, ou seja, 

acessos simultâneos à memória de dados e à memória de programa (Andrade 

& Oliveira, 2006). 
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2.5 Temporizadores (clock) 

Em todo e qualquer dispositivo computacional faz-se necessário à 

existência de um temporizador (clock) para coordenar a execução das 

“tarefas”. Esse clock define um tempo padrão, conhecido por ciclo, em que uma 

determinada instrução será executada e, por consequência, define a 

velocidade de processamento (Andrade & Oliveira, 2006). 

Existem tarefas que necessitam de mais de um ciclo de clock para 

serem executadas. Nesses casos, existem técnicas que irão alocar prioridades, 

para que um único processo não domine completamente o processamento da 

máquina. Isso é muito importante porque quase sempre o processador precisa 

executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. 

Uma dessas técnicas é o pipeline, que consiste no aproveitamento de 

informações já executadas em determinado processo e que, portanto, estarão 

disponíveis de forma mais rápida para a execução de outra tarefa, mesmo que 

a primeira ainda não tenha sido concluída. Com isso, há um melhor 

aproveitamento e uma melhor distribuição e redução significativa do tempo 

necessário para o processamento de todas informações.  

A unidade de medida da velocidade de um temporizador é o Hertz (Hz) 

que indica o número de ciclos por segundo (uma frequência) que um clock 

pode realizar. Valores típicos dos processadores atuais atingem milhões de 

ciclos (MHz) e até bilhões de ciclos por segundo (GHz). Muitos sistemas 

embarcados exigem temporização precisa para gerar eventos em tempos 

específicos, embora seja possível utilizar um temporizador por software (Assef, 

2012). 

  

2.6 RISC e CISC 

No que se refere a hardware, uma instrução não passa de uma 

sequência de bits (zero ou um) e um processador é simplesmente uma unidade 

de processamento matemático cuja função é realizar as operações lógicas e 

aritméticas (Andrade & Oliveira, 2006). Existem basicamente duas filosofias 

utilizadas nas tecnologias de projeto de processadores: a RISC (Reduce 

Instruction Set Computing) e a CISC (Complex Instruction Set Computing). 

Como o próprio nome já sugere, a diferença principal entre elas é que a RISC 
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possui um conjunto de instruções reduzido. Na CISC esse mesmo conjunto é 

bem mais complexo (Andrade & Oliveira, 2006). 

Fazendo associação às arquiteturas de barramentos citadas 

anteriormente, a arquitetura de Von Neumann, por possuir um único canal para 

trafegar dados e instruções necessita do uma filosofia mais complexa para o 

processamento das informações e, portanto, utiliza-se geralmente de 

processadores CISC. Já a arquitetura de Harvard, na qual existem canais 

diferentes para dados e instruções, está normalmente associada a métodos de 

processamento RISC.  

A maior vantagem dos processadores CISC é que possuem uma maior 

flexibilidade de programação devido à maior quantidade de instruções 

disponíveis, promovendo uma maior quantidade de soluções. Entretanto, um 

conjunto mais complexo de instruções requer muito mais tempo de 

processamento para ser executado. Isso pode chegar ao ponto em que esse 

conjunto seja tão extenso que venha a comprometer o desempenho do 

processador (Andrade & Oliveira, 2006), por levarem muito tempo (muitos 

ciclos de clock) para serem executadas completamente.  

Já nos processadores RISC, as instruções são muito simplificadas, com 

formato fixo e devem levar apenas um ciclo de clock em sua execução 

(Andrade & Oliveira, 2006). Na prática, algumas tarefas são impossíveis de 

serem realizadas com apenas um ciclo de clock, o que limita seu uso em 

processadores RISC. Por exemplo, caso a instrução a ser executada fosse 

uma multiplicação de dois números. Em um processador CISC, essa instrução 

existe e é executada diretamente. Já em um processador RISC, seriam feitas 

somas sucessivas (conceito de multiplicação) para alcançar o resultado 

desejado, uma vez que a multiplicação levaria mais de um ciclo e as somas 

levam apenas um ciclo para serem executadas. 

Ainda assim, os processadores RISC são consideravelmente mais 

rápidos do que os CISC, devido principalmente às técnicas de alocação de 

tempo para as tarefas a serem processadas. Graças ao pipeline, por exemplo, 

os processadores RISC chegam a ser de desempenho de duas a quatro vezes 

maior do que um CISC equivalente (Andrade & Oliveira, 2006). A escolha de 

um tipo de processador ou outro vai depender grandemente da aplicação.  
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Quando as capacidades de processamento são elevadas, faz-se 

necessário a versatilidade do processador frente aos dados e o tempo de 

execução não é um parâmetro crucial, recomenda-se a utilização de sistemas 

CISC. Porém, quando o tempo é fundamental e o processamento é limitado, 

recomenda-se os sistemas RISC para aumentar a eficiência do sistema como 

um todo, que é completamente refém do processador. 

 

2.7 Microprocessadores e Microcontroladores 

Existem dois tipos principais de sistemas digitais: os que utilizam os 

microprocessadores e os que utilizam microcontroladores. Ambos possuem 

uma característica em comum: são circuitos integrados disponíveis nos mais 

variados tipos de encapsulamento e destinados ao processamento de dados 

(Andrade & Oliveira, 2006). 

Esses componentes possuem diferentes classificações quanto à escala 

de integração – classificados segundo a quantidade de componentes 

integrados em um único encapsulamento: SSI (Small Scale Integration), escala 

de integração baixa, MSI (Medium Scale Integration), escala de integração 

média, LSI (Large Scale Integration), escala de integração larga ou grande 

escala de integração e VLSI (Very Large Scale Integration), escala de 

integração muito larga (ou muito grande) (Uehara, 2011). Fala-se ainda, dos 

ULSI (Ultra Large Scale Integration). 

Os sistemas SSI são aqueles com até 100 componentes integrados. Os 

MSI possuem entre 100 e 1000 componentes integrados. Os LSI compactam 

de 1000 a 10.000 componentes em um só chip e os VLSI acima de 10.000 e os 

ULSI acima de 1.000.000 (Uehara, 2011). Essa quantidade de componentes 

integrados reflete no nível de complexidade das aplicações possíveis para 

esses circuitos, uma vez que quanto maior for a escala de integração, mais 

robusto será o componentes e maior será sua complexidade. 

Os microprocessadores, muitas vezes referenciados como CPU, são 

dispositivos integrados de maior capacidade de processamento e que são 

muito encontrados nos computadores pessoais e em grande parte dos 

dispositivos em níveis de integração VLSI ou ULSI.  
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Sua função básica é acessar dados, processa-los conforme sua 

programação prévia e devolver o resultado, não se preocupando com a origem 

nem o destino desses dados (Uehara, 2011). Surgiram antes dos 

microcontroladores e possuem capacidades consideravelmente superiores. 

Contudo são também mais complexos. Além disso, esse tipo de circuito 

integrado não pode fazer nada sozinho, pois são necessários outros 

dispositivos externos para que ele se torne de alguma forma útil (Andrade & 

Oliveira, 2006). Entre tais dispositivos podemos citar memórias de programa e 

barramentos que os interligarão. 

Já os microcontroladores, que no passado eram utilizados apenas em 

produtos domésticos de alta tecnologia – como televisões e aparelhos de som 

– devido seu custo reduzido (Denardin, 2010), passaram a ser utilizados em 

muitos produtos que não requerem capacidade de processamento muito 

elevadas e nas quais é preciso uma maior versatilidade por partes dos 

componentes. 
 

Um microcontrolador é um sistema computacional completo, no qual 

estão incluídos uma CPU (Central Processor Unit), memoria de dados 

e programa, um sistema de clock, portas de I/O (Input/Output), além 

de outros possíveis periféricos, tais como, módulos de temporização 

e conversores A/D entre outros, integrados em um mesmo 

componente (Denardin, 2010). 
 

Os microcontroladores, em geral, possuem todos os periféricos 

necessários num único chip (Andrade & Oliveira, 2006). Isso elimina a 

necessidade de componentes adicionais, como as memórias e barramentos 

necessários quando se utiliza os microprocessadores, o que aumenta muito a 

praticidade desses componentes. Em adição, ainda há o fato de os 

microcontroladores estarem disponíveis a custo bastante inferiores em relação 

aos microprocessadores. O preço baixo e a praticidade tem feito com que 

esses componentes sejam utilizados em larga escala em boa parte das 

aplicações. 

Ainda que exista essa ampla faixa de aplicações disponíveis, o alcance 

dos microcontroladores vai além de oferecer algumas facilidades (Denardin, 

2010). São utilizados para controle de acionamento de motores, por exemplo, o 



 

 

30 CONCEITOS BÁSICOS 

FELIPE MATOS LOPES DOS SANTOS 

que representa um consumo de cerca de 50% da energia total produzida em 

nosso planeta (Denardin, 2010). 

Com relação aos tipos de arquiteturas de barramento e filosofia de 

processadores, esse dois tipos de sistemas embarcados também tem grandes 

diferenças. Por uma questão de redução física de espaço e maior flexibilidade 

de programação, os microprocessadores são mais utilizados conjuntamente 

com barramentos que utilizam arquitetura de Von Neumann e processadores 

CISC. Em oposição, os dispositivos à base de microcontroladores utilizam a 

arquitetura Harvard com processadores RISC.  

Devido às questões de desempenho, compatibilidade eletromagnética e 

economia de energia, hoje é praticamente inaceitável que um microcontrolador 

não execute a maioria das instruções em poucos ciclos de clock (Oki & 

Mantovani, 2013), daí a necessidade de se utilizarem processadores RISC em 

suas aplicações. 

 

2.8 Dispositivos de entrada e saída 

Englobam uma enorme gama de dispositivos que podem ser 

interconectados a um sistema digital complexo, como um computador. Os 

módulos de entrada e saída são responsáveis por interligar os chamados 

periféricos ao barramento do sistema. Devido a grande quantidade de 

componentes que podem ser conectados por via desses módulos, é preciso 

que a interconexão seja feita de forma “inteligente” (Stallings, 2003). Isso 

ocorre devido ao fato de cada dispositivo possuir velocidade de transmissão de 

dados diferente ao do sistema. Então, para evitar que ocorra perda de 

informações durante uma operação utiliza-se os módulos de entrada e saída. 

Os periféricos, ou dispositivos externos (Stallings, 2003), são 

classificados em três classes: aqueles voltados para a comunicação com o 

usuário, com a máquina ou com dispositivos remotos. Periféricos que fazem 

comunicação com o usuário (como, por exemplo, o teclado e o monitor) são os 

que permitem que o usuário interaja com a máquina, seja recebendo ou 

enviando informações.  

Já os dispositivos que são voltados para a comunicação com a máquina 

são aqueles que realizam alguma comunicação interna na máquina, como as 
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memórias principais, discos rígidos (HD – Hard Disk) e placas de vídeo, por 

exemplo. Por último, existem aqueles que servem para fazer a comunicação da 

máquina com outros dispositivos remotamente, tal como as placas de rede. 

De toda essa gama de dispositivos, existem alguns que merecem 

destaque, por serem mais utilizados, sobretudo pelos usuários. São eles: o 

teclado, o monitor de vídeo e a unidade de disco. Esses dispositivos, 

normalmente, trocam uma grande quantidade de informações com o 

processador e serão comentados a seguir. 

 

2.8.1 Teclado 

O teclado é um dos dispositivos mais conhecidos e utilizados pelos 

usuários de computador, chegando a ser considerado o “periférico de entrada 

de dados mais importante nos computadores de uso genérico” (Arroz, 

Monteiro, & Oliveira, 2003). Ao pressionar uma tecla (ou um conjunto delas), o 

usuário envia uma informação (ou comando) para o processador que, através 

da decodificação do código do caracter, interpreta o dado recebido. O teclado é 

o centro da programação do usuário sobre a máquina, uma vez que os códigos 

de programação são todos escritos através dele, e é o periférico que menos 

alterações recebeu ao longo do tempo. 

“Uma matriz de linhas e colunas de interligações elétricas constitui o 

elemento básico de um teclado onde em cada cruzamento linha/coluna está 

colocado um interruptor correspondente a uma tecla” (Arroz, Monteiro, & 

Oliveira, 2003). Existe um controlador que monitora o estado de todas as teclas 

via um processo de varredura e, assim que uma das teclas é pressionada, ele 

muda de estado. Através desse sistema, é possível identificar qual tecla foi 

pressionada em determinado momento. 

Para evitar que se confunda um estado em que a tecla foi apenas 

“pressionada e liberada” para outro em que “se manteve pressionada”, existe 

um tempo de espera para averiguar se ela voltou ao estado original (de 

“liberada”). Essas técnicas permitem também que os dados enviados não 

sejam incorretos, evitando assim a execução de uma tarefa indesejada. 
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2.8.2 Monitor de Vídeo 

Talvez essa não seja a denominação mais adequada. Atualmente, talvez 

seja mais adequado “monitor” ou mesmo display. As variantes existentes hoje, 

ou mesmo sua evolução ao longo das ultimas décadas, é bastante grande. 

Sem entrar em grandes detalhes, este é um periférico fundamental, que 

permite ao usuário a visualização dinâmica dos resultados oriundos do 

processamento dos dados, dos próprios dados fornecidos ou mesmo das 

instruções passadas pelo usuário ao sistema. Para isso, emprega-se 

tipicamente um LCD (Liquid Crystal Display – Mostrador de Cristal Liquido) ou 

um CRT (Catode Ray Tube – Tubo de raios catódicos), sendo que 

recentemente esse ultimo deixou de ser fabricado. 

De uma forma geral (e superficial), nesse tipo de periférico um plano 

composto por uma matriz de pontos (pixel) é varrida muito rapidamente. A cor 

de cada ponto é decidida por um controlador com base nos dados fornecidos 

pela CPU, levando a formação de uma imagem que pode ser visualizada e 

entendida pelo usuário. 

 

2.9 Microcontroladores AVR 

Os microcontroladores AVR (Alf-Vegard-RISC) surgiram em 1992, no 

Instituto de Tecnologia Norueges (NTH), com a tese de dois estudantes de 

doutorado, Alf (Egil Bogen) e Vegard (Vegard Wollan), onde foi desenvolvido 

um microcontrolador de 8 bits que utilizava arquitetura RISC e que usava 

memória de programa do tipo flash (Lima & Villaça, 2012). Em 1995, após 

alguns anos de aperfeiçoamento, a ideia ganhou o patrocínio da Atmel, nos 

Estados Unidos, desenvolvendo o seu primeiro modelo em 1997: o AT90S1200 

(Lima & Villaça, 2012). 

Uma vantagem muito importante dos microcontroladores AVR é o fato 

de possuir um núcleo compacto de 8 bits que consegue atingir desempenho 

“equivalente ao desenvolvido por microcontroladores de 16 bits”, superando os 

de 8 bits de outras empresas (Lima & Villaça, 2012). Adicionalmente, outras 

vantagens fazem com esses dispositivos sejam escolhidos pelos 

desenvolvedores. Segundo (Lima & Villaça, 2012), temos: 
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 Por utilizarem arquitetura RISC, são capazes de executar a 

grande maioria das instruções em 1 ou 2 ciclos de clock, o que 

promove uma maior velocidade e simplicidade de programação; 

 Conseguem operar na faixa de valores de tensão entre 1,8-5,5V; 

 Estão disponíveis em diversos encapsulamentos; 

 Alta integração e grande número de periféricos com efetiva 

compatibilidade entre toda a família AVR; 

 Preço acessível. 
 

No quesito arquitetura, “os AVR adotam uma arquitetura Harvard 

modificada, com os programas e os dados armazenados em endereços físicos 

distintos da memória” (Huang, 2014). Com a utilização de instruções especiais, 

é possível ter acesso aos itens de dados da memória de programa.  

 

2.10 Família AVR de Microcontroladores 

Devido à grande quantidade de aplicações possíveis que utilizam 

microcontroladores, a família AVR se divide em quatro grupos principais: os 

TinyAVR, os Mega AVR, os XMega AVR e os AVR para aplicações específicas 

(Huang, 2014). Cada família é recomendada para certo conjunto de aplicações, 

sendo que “a diferença principal entre esses dispositivos está nas ferramentas 

que estão disponíveis” (Huang, 2014), uma vez que estão disponíveis 142 

instruções nos AVR, mas nem todas as famílias podem usar o conjunto 

completo delas. A Figura 2.2 faz uma ilustração dessas funcionalidades 

disponíveis em cada grupo da família 

O grupo dos TinyAVR, como o próprio nome já sugere (tiny em inglês 

significa pequeno), são microcontroladores menores, para aplicações que não 

necessitam de muito poder de armazenamento e processamento, mas onde o 

tamanho é de grande importância. Possuem memória flash de 1-8 kB  para o 

programa e 512 bytes para as memórias de dados e de armazenamento (Lima 

& Villaça, 2012). Além disso, dependendo do dispositivo, executam entre 54 e 

120 instruções, apenas, e possuem algo entre 6 e 32 pinos. Isso permite 

menos conexões de periféricos aos chamados ATtiny (microcontroladores 

desse grupo) (Huang, 2014). Internamente, atingem no máximo um clock de 20 

MHz, com possibilidade de utilização de clock externo. 
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Figura 2.3: Família AVR de microcontroladores 

 
Fonte: (Huang, 2014) 

 

O segundo grupo é o dos Mega AVR (conhecidos por ATmega). Esses 

dispositivos são muito mais robustos do que os TinyAVR, alcançando, 

consequentemente, uma gama maior de aplicações possíveis. Possuem 

memória flash de programa entre 4 e 256 kB, com 8 kB e 4 kB, 

respectivamente, de memória de dados e de armazenamento, suportando entre 

130 a 135 instruções e com encapsulamento de 28 a 100 pinos (Lima & Villaça, 

2012) (Huang, 2014). Por possuir muito mais pinos, permite a conexão de 

grande quantidade de periféricos. Assim como os ATtiny, os ATmega possuem 

clock interno com valor máximo de 20 MHz, entretanto possuem multiplicador 

por hardware, através de pinos que permitem ligação a um cristal oscilador 

externo, desabilitando assim o clock interno do microcontrolador.  

Em seguida vem o grupo dos XMega (ou ATxmega), são 

microcontroladores mais desenvolvidos com memória flash variando entre 32 e 

384 kB ( de programa). São capazes de implementar todas as 142 instruções 

possíveis para os microcontroladores AVR e conseguem obter clock interno de 

até 32 MHz. São capazes de conectar mais periféricos até do que os ATmega 

e possuem encapsulamentos variando entre 44 a 100 pinos (Huang, 2014). 

Adicionalmente, são capazes de realizar acesso direto à memória, o que 

promove um aumento de velocidade significativo em relação aos outros grupos 

(Lima & Villaça, 2012). Como é perceptível, são os microcontroladores mais 

robustos dessa classe de 8 bits e, consequentemente, são mais caros e, 

normalmente, utilizados em aplicações que exigem mais do processador.  
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O ultimo grupo é o dos AVR para aplicações específicas que são 

“dispositivos com ferramentas especiais não encontradas em outros membros 

da família AVR como controladores LCD e USB, PWM avançado” (Huang, 

2014), dentre outros. Além dessas classes, existem os picoPowerTM AVR, que 

“são microcontroladores com características especiais para economia de 

energia” (Lima & Villaça, 2012), e os AVR 32 que são: 
 

microcontroladores de 32 bits com arquitetura RISC projetada para 

maior processamento por ciclos de clock, conjunto de instruções para 

DSP (Digital Signal Processing) com SIMD (Single Instruction, 

Multiple Data) com soluções SoC (System-on-a-chip) e completo 

suporte ao Linux (Lima & Villaça, 2012). 

 

2.11 Padrões de Comunicação 

A comunicação realizada pelos barramentos é feita a nível interno na 

máquina, mas a comunicação com os dispositivos periféricos, assim como com 

outras máquinas, é feita através de padrões de comunicação diferentes. Assim 

como é feito nos barramentos, na comunicação externa também existem os 

padrões seriais e paralelos. Muitos desses padrões são muito antigos, mas 

ainda continuam a ser utilizados devido ao seu nível de confiabilidade e 

robustez. A importância desses padrões está na uniformização criada por eles, 

evitando assim, por exemplo, que cada novo dispositivo produzido tenha um 

tipo de comunicação diferente, o que geraria um problema de adequação por 

parte das máquinas a uma grande quantidade de padrões diferentes. Por ser 

um tópico muito extenso, serão abordados de forma altamente resumida os 

que são mais importantes para nossa aplicação. 

 

2.11.1 RS232 e UART 

Trata-se de um protocolo bem (muito) antigo (clássico) de comunicação 

serial criado pela EIA (Electronic Industries Alliance) com objetivo de 

uniformizar os protocolos utilizados nas industrias. A sigla RS significa 

Recommended Standard (Padrão Recomendado) (Silva, Pereira, & Buchmann, 

2013). Apesar de ter sido criado em 1962, é um padrão que ainda é muito 

utilizado por ser bem robusto. Normalmente é utilizado para pequenas 
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distâncias (15m) e baixas velocidades (até 115.200 bps). Foi adotado como 

padrão de comunicação ponto-a-ponto de computadores com seus periféricos 

por muito tempo até ser substituído pelo barramento USB (Universal Serial 

Bus) na década de 90 (Silva, Pereira, & Buchmann, 2013). 

Um particular cuidado que devemos tomar é distinguir a RS232 da 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), que se diferencia da 

RS232 em diversos aspectos, apesar de ser também serial. Salienta-se aqui 

que os microcontroladores AVR comumente oferecem uma ou mais interfaces 

desse tipo integradas ao CHIP, operando com níveis lógicos compatíveis com a 

tensão de alimentação, em especial, TTL, quando a alimentação é de 5 V. 

 

2.11.2 USB 

Com o avanço das tecnologias voltadas para a computação, houve a 

necessidade de se implementar um protocolo que fosse mais rápido e fácil de 

usar, que pudesse disponibilizar um grande número de portas de comunicação 

e que ainda fosse de baixo custo. Todas essas qualidades estão reunidas no 

padrão USB. Segundo (Lages, 2010), as principais vantagens são: 
 

 Facilidade de conexão de periféricos aos PCs;  

 Solução de baixo custo para até 480 Mb/s;  

 Suporte para voz, áudio e vídeo em tempo real;  

 Protocolo flexível com mistura de modos isócrono e assíncrono;  

 Integração com dispositivos de consumo;  

 Padrão capaz de ser facilmente adotado em produtos;  

 Permitir novas classes de dispositivos periféricos. 
 

Esse protocolo é utilizado na grande maioria de dispositivos periféricos 

dos computadores atuais. Em relação ao seu concorrente RS232, “o protocolo 

USB é mais rápido, possui conexão mais simples e tem um melhor suporte por 

software (Plug & Play)” (Silva, Pereira, & Buchmann, 2013).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento do protótipo foi dividido em levantamento técnico, 

etapas destinadas a testes e ensaios, concepção e projeto do circuito, 

montagem e finalmente programação do firmware de demonstração 

objetivando a validação do funcionamento do conjunto. No texto abaixo, 

destacamos os principais componentes utilizados e as ferramentas 

empregadas durante a execução do presente projeto. 

 

3.1 FT232R 

O módulo FT232R, mostrado abaixo, e constitui um módulo conversor 

do padrão de comunicação serial USB para serial UART. Devido ao fato deste 

circuito integrado ser tipicamente (ou mesmo unicamente) fornecido com 

encapsulamento destinado à montagem SMD (Surface Mount Technology), 

optamos por utilizar um módulo pré-montado, tal como a ilustração mostrada 

abaixo. 
 

Figura 3.1: Módulo FT232R 

 
Fonte: (FTDI CHIP, 2015) 

 
Fonte: Internet 

 

 

O uso do FT232R é, de fato, bastante simples, permitindo a 

comunicação serial entre uma porta UART do microcontrolador e uma porta 

USB do PC com velocidade de até 115200 bits por segundo e controle de fluxo. 

Além disso, os drivers necessários para Windows e Linux são acessíveis 

gratuitamente a partir da página do fabricante. 
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3.2 Teclado Padrão PS2 

Um dos periféricos utilizados foi um teclado padrão AT, que utiliza 

conexão tipo PS2. É um teclado amplamente utilizado em computadores 

pessoais, sendo a comunicação com o microcontrolador feita de maneira serial. 

Para que isso seja feito de maneira eficaz, contamos com uma biblioteca 

(library) disponível na plataforma utilizada para a programação do firmware, tal 

como comentaremos adiante. 

 

3.3 Cartão microSD 

Para o armazenamento não volátil de dados e arquivos foi escolhido um 

cartão de memória microSD de 512 MB da marca SanDisk. Esse cartão atuará 

tal como um HD (Hard Disc – Disco Rígido) em um computador pessoal. A 

comunicação de dados entre o microcontrolador e o cartão de memoria é 

efetuada via barramento SPI com uma tensão de 3.3 V. Portanto, para 

possibilitar tal comunicação devemos utilizar conversores bidirecionais de nível 

de 5 V para 3.3 V. Isso será detalhado oportunamente. 

 

3.4 ATMega 1284P 

Esse é o microcontrolador utilizado, e que faz o papel da CPU em um 

microcomputador. O ATMega1284P é um microcontrolador de 8 bits de baixa 

potência da família AVR que utiliza tecnologia CMOS e Arquitetura RISC. Ele 

possui 128KB de memória Flash, 4 KB de EEPROM, 16 KB de memoria RAM e 

um conjunto de 131 instruções. 

Além dessas características o ATmega1284P incorpora ainda um 

barramento I2C, um barramento SPI, duas portas de comunicação UART, oito 

conversores analógico-digital, diversas interrupções, temporizadores etc. Sua 

pinagem é mostrada na figura 3.2 e a descrição detalhada disponível em 

(ATMEL, 2015). 

De fato, sua escolha se deu devido a ele oferecer como opção um 

encapsulamento do tipo PDIP de 40 pinos, algo que torna seu uso compatível 

com protoboards. Além disso, este microcontrolador funciona com até 20 MHz 

de clock. Contanto, salienta-se que devido às particularidades da comunicação 
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serial, escolhemos uma frequência de 14.7456 MHz. Isso será novamente 

comentada no próximo capitulo. 

 

Figura 3.2: Pinagem do microcontrolador ATmega1284P 

 
Fonte: (ATMEL, 2015) 

 

3.5 Display LCD 

Para assumir a função similar a de um monitor de vídeo em um 

computador pessoal, selecionamos um display LCD monocromático gráfico de 

240128 pixels modelo G241281BNHDWB. Este módulo é baseado no 

controlador T6963C, fabricado pela Toshiba, e apresenta dimensões totais de 

170 x 93 x 12 mm. Apesar das informações sobre tal módulo serem bastante 

escassas, inclusive sobre qual o verdadeiro nome do fabricante, esse display é 

de fato um mostrador LCD padrão,com dimensões ligeiramente maiores que as 

usuais. Ele demonstrou boa qualidade gráfica e clareza para visualização, 

conforme será comentado no próximo capítulo. O modelo adquirido apresenta 

uma imagem branca sobre um fundo azulado, possuindo iluminação (backlight) 

com LEDs quem deve ser alimentados por uma tensão de até 5 V. 

 

3.6 A Plataforma BASCOM-AVR e o Gravador AVR-ISP 

O desenvolvimento dos firmwares para os testes e para a validação do 

funcionamento do protótipo empregou a plataforma BASCOM-AVR, compatível 

com o Microsoft Windows (XP ou superior), produzido pela MCA Electronics 

(MCS, 2015). Tal plataforma oferece uma linguagem de programação de alto 
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nível, similar à linguagem basic, com funções internas específicas e diversas 

bibliotecas que facilitam bastante a utilização dos dispositivos periféricos 

associados aos microcontroladores AVR. Além dessas qualidades o BASCOM-

AVR incorpora uma interface com o gravador AVR-ISP que opera em conjunto 

com uma porta paralela do PC. Maiores informações sobre tal gravador pode 

ser encontrado em (PHYSIKA.INFO, 2015). 

 

Figura 3.3: Gravador AVR-ISP 

 
Fonte: (PHYSIKA.INFO, 2015) 

 

[1] Chave seletora com 3 posições (soquete à direita / desligado / 
soquete à esquerda); [2] Conector para programação de 
dispositivos externos (DB9); [3] Soquetes ZIF adequado para 
programação direta de um ATmega8 (à esquerda) ou de um 
ATtiny2313 (à direita); [4] Led's indicadores de soquete em 
operação (verm.) e atividade do programador (amar.); [5] Cabo 
de alimentação C.A.; [6] Cabo de comunicação paralela (DB25). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Aspectos Gerais da Montagem 

Cada parte do circuito foi testada separadamente em protoboard, o que 

facilitou muito a concepção final do hardware. A versão atual do protótipo foi 

montada em placa de circuito impresso padrão, tal como mostrado na figura 

abaixo. Tendo em mente que durante o desenvolvimento do firmware será 

necessário repetidas inserções e extrações do microcontrolador no circuito, na 

atual versão adaptamos um soquete ZIF (Zero Insertion Force) sobre o soquete 

originalmente dedicado ao ATmega1284P. Adicionalmente, cabe salientar que 

a placa do módulo contendo o FT232R foi montada como uma “sobre placa”. 

 

Figura 4.1: Um registro inicial da montagem do protótipo 

 
Fonte: PRÓPRIA 

 

4.2 Interfaceamento com o display LCD 

Nas fases iniciais do projeto foi estudada a possibilidade de gerarmos 

sinais de vídeo com o ATmega1284P ou mesmo utilizar módulos prontos, 

encontrados no mercado. A primeira opção foi rapidamente descartada, pois 

implicaria no consumo exagerado de recursos do microcontrolador. A segunda 

opção também foi descartada devido a qualidade da imagem gerada e 

limitações relativas a não exibição de elementos gráficos. A solução 



 

 FELIPE MATOS LOPES DOS SANTOS 

42 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

encontrada foi, como já comentado, a utilização de um mostrador LCD gráfico 

modelo G241281BNHDWB. 

Apesar do display escolhido ser algo relativamente padrão, ele demanda 

uma alimentação externa adicional da ordem de até -12 V. Isso ocorre porque o 

módulo não apresenta um circuito interno capaz de fornecer a tensão continua, 

negativa, necessária para a polarização do LCD. Para contornar isso, foi 

projetado um pequeno inversor de tensão, baseado no integrado LM555. Este 

temporizador foi empregado como um multivibrador astável, cuja única função 

é a de gerar um sinal de onda quadrada com frequência da ordem de 165 kHz. 

Este sinal é injetado na base de um transistor PNP, do tipo BC557, que chaveia 

corrente sobre um micro indutor de 330 uH ligado em seu coletor. Tal corrente 

é de fato limitada por um resistor de emissor de 24  tendo como objetivo 

evitar o sobre aquecimento do indutor. O sinal de tensão colhido no coletor é 

retificado, filtrado, limitado (ceifado) e entregue ao mostrador LCD via um 

potenciômetro cuja função é possibilitar o ajuste de contraste. O diagrama 

esquemático do circuito é mostrado na figura abaixo, juntamente com alguns 

indicativos dos sinais de tensão lidos a partir de um osciloscópio. 

 

Figura 4.2: Circuito de polarização do LCD e do backlight 

 
Fonte: PRÓPRIA 

Todos os resistores dados em Ohms () e capacitores dados em Farads (F). 
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Além do inversor comentado acima, incluímos também um pequeno circuito 

responsável pela alimentação do backlight (iluminação de fundo) do LCD. Tal 

circuito (ver figura 4.2) é composto por um par-darlington, formado por dois 

transistores NPN, um BC147 e um BD135, em uma configuração similar a um 

regulador serie. Com isso, temos a possibilidade de ajuste da iluminação de 

fundo do display via um potenciômetro, algo similar a um ajuste de brilho. 

 

4.3 Interfaceamento com o cartão microSD 

Como comentado no capítulo anterior, a comunicação com o modulo de 

armazenamento, ou seja, com um cartão microSD de 512 MB, é efetuada via 

barramento SPI. Tal barramento é fornecido pelo ATmega1284P, usando os 

sinais MOSI, MISO e SCK, disponibilizado nos pinos PB5, PB6 e PB7, 

respectivamente, sendo o SS (Slave Select) fornecido pelo pino PD7. Para 

efetuar a conversão bidirecional de níveis de tensão entre sinais de +5 V 

(microcontrolador) e +3.3V (cartão de memoria) optou-se pelo uso de quatro 

MOSFETs, tal como indicado no diagrama esquemático da figura 4.3, onde é 

ilustrado a conexão de um cartão SD. Inicialmente, pensou-se em utilizar um 

adaptador SD/microSD, soldando cabos diretamente no adaptador. Contudo, 

na montagem final, optou-se pelo uso de um Breakout Board. Com soquete 

adequado. Adicionalmente, salienta-se que a alimentação de +3.3 V do cartão 

microSD é obtida a partir dos +5 V usuais via um regulador LM1117-3.3. 

 

Figura 4.3: Circuito de comunicação com um cartão SD 

 

Fonte: PRÓPRIA 
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4.4 Interface de comunicação serial 

Como mencionado anteriormente, utilizou-se para a interface de 

comunicação serial um modulo conversor USB/UART baseado no circuito 

integrado FT232R. De fato, o esquema elétrico do modulo empregado segue 

as orientações exatas do fabricante, tal como exposto no respectivo datasheet. 

O diagrama esquemático correspondente é mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 4.4: Circuito de comunicação USB 

 

Fonte: PRÓPRIA 
 

Cabe ressaltar que o pino RXD (recebe dado) e TXD (transmite dado) do 

FT232R são conectados, de maneira cruzada, diretamente na UART0, 

disponível no ATmega1284P (pinos PD0 e PD1). Em outras palavras, o RXD 

do FT232R é conectado no TXD0 (pino PD1) do microcontrolador, e o TXD no 

RXD0 (pino PD0). O controle de fluxo, CTS/RTS (Clear To Send/Request To 

Send), são conectados nos pinos PD4 e PD5, devendo seu controle ser 

processado adequadamente via software, em comum acordo com o tamanho 

de buffer de dados definido por tal firmware. Uma especial consideração deve 

ser feita com relação à confiabilidade da comunicação serial. Tal como 

comprovado em diversas oportunidades, é altamente provável ocorrer perda de 

dados durante a comunicação devido a uma temporização inadequada na 

geração dos sinais da UART. Isso poderia ser contornado via firmware 

implementando-se um algoritmo de temporização. Contudo, a escolha 

adequada da frequência de clock do microcontrolador resolve completamente 

tal problema. As frequências mais comuns são 7.3728 MHz e 14.7456 MHz, 
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sendo esta ultima a escolhida em nosso projeto por razões obvias de 

performance. 

Adicionalmente, cabe mencionar que a alimentação (+5 V) de todo 

circuito é fornecida via o conector USB do modulo de comunicação. Isso facilita 

muito o projeto e dispensa maiores cuidados com a possibilidade de 

interligação de duas fontes independentes durante a operação do protótipo. É 

interessante mencionar que o principal uso que imaginamos para a presente 

porta serial é de estabelecer a comunicação do microcontrolador com um PC. 

Para demais finalidades poderá ocorrer problemas devido ao plug-and-play. 

 

4.5 Descrição do Protótipo 

Como visto anteriormente, o circuito aqui proposto é baseado 

fundamentalmente no microcontrolador Atmega1284P, fabricado pela Atmel 

(ATMEL, 2013). Os atuais testes foram baseados em um firmware 

desenvolvido utilizando a plataforma Bascom (MCS, 2013) em conjunto com a 

biblioteca AVR-DOS (VOEGEL, 2013). Tal biblioteca disponibiliza um sistema 

de arquivos completo do tipo FAT, sendo ela de uso livre para aplicações não 

comerciais. 

Cabe aqui salientar que um dos pontos mais importantes, e pouco 

documentados, diz respeito ao uso do display. Além da evidente necessidade 

de uma biblioteca adequada ao controlador T6963C, é indispensável desabilitar 

o FUSE BIT correspondente ao ‘flag’ JTAG, habilitando-se o flag ‘clock provido 

por um cristal externo’. Sem tais adequações o sistema simplesmente não 

funciona ou apresente um clock de 1 MHz, uma vez que o default é JTAG 

habilitado e clock interno de 1 MHz. O diagrama esquemático do circuito 

completo é mostrado na figura 4.5. 

A alimentação de +5 V é fornecida via uma fonte externa qualquer, como 

por exemplo, a tensão fornecida por uma porta USB de um PC, via o conector 

JC3. Para prover a alimentação adequada ao cartão de memoria SD, foi 

incluído no circuito um regulador de tensão LM1117/3.3 capaz de fornecer os 

+3.3 V necessários. Para gerar a tensão de -12 V requerido pelo display LCD, 

foi utilizado um circuito inversor, baseado em um NE555, sendo o 

potenciômetro P1, destinado ao ajuste de contraste e P2 ao ajuste de brilho. 
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Figura 4.5: Diagrama esquemático do protótipo 

 

Fonte: PRÓPRIA 
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Além das conexões correspondentes ao cristal e a alimentação do 

microcontrolador, que seguem as orientações do fabricante, implementa-se 

alguns circuitos adicionais indispensáveis. Os pinos PB0 e PB1 controlam um 

‘buzzer’ e um LED, respectivamente, usados para sinalização. O teclado PS2 é 

conectado via JC1 diretamente nos pinos PB3 e PB4. As portas PA (pinos PA0 

até PA7) e PC (pinos PC0 até PC7) são inteiramente dedicas ao controle e 

comunicação com o display gráfico via o conector JC5, de 26 pinos. O conector 

JC2, ligado aos pinos PB5, PB6, PB7 e RESET, pode ser tanto usado para a 

comunicação com o modulo de armazenamento quanto para a atualização do 

firmware via ISP (In-System Programming). Para isso temos que desabilitar o 

interruptor de reset do sistema, movendo o jumper dos terminais 3-4 para os 

terminais 1-2 em JMP1. Uma interface serial TTL (UART0) é disponibilizada em 

JC4, sendo os demais pinos (PD2, PD3, PD6 e PB2) reservados para uma 

segunda porta serial (UART1) ou qualquer outra expansão. 

O estado atual da montagem é ilustrado na Figura 4.6. É possível ver o  

cabo flat do display LCD, o LED vermelho para indicar os estados de “Ligado”, 

“Desligado” e “Processando”, os potenciômetro de controle de contraste e 

brilho, a chave liga/desliga, o conector de alimentação e o teclado PS2. 

Figura 4.6: Aspecto atual da montagem 

 
Fonte: PRÓPRIA 
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A versão final do firmware de validação (ver Anexo I) mostra a 

funcionalidade de todos os componentes. Como o AVRDOS consome uma 

grande quantidade de memória, não é possível trabalhar com de mais do que 2 

ou 3 arquivos simultaneamente no cartão microSD sem exceder a capacidade 

de memoria RAM do microcontrolador. Contudo, para as funcionalidades 

previstas inicialmente, o ATMega1284P consegue realizar todas as tarefas sem 

grande dificuldade. É adequado mencionar que além da biblioteca AVRDOS foi 

utilizado a biblioteca correspondente ao controlador T6963C do display LCD. 

Além disso, salienta-se que as leituras de teclado são feitas diretamente via os 

recursos disponibilizados pela linguagem BASCOM-AVR, sendo os códigos de 

varredura (scan-code) convertidos para ASCII via uma tabela correspondente 

ao mapa de caracteres adotado. Para o desenvolvimento de um firmware mais 

definitivo tais aspectos, relativos ao mostrador LCD, ao sistema de arquivos do 

cartão microSD, à varredura de teclado e também os aspectos relacionados 

com a operação da porta de comunicação serial, deverão ser considerados 

com o cuidado necessário. 

Batizamos nosso protótipo de PHOTON, já que se trata de um sistema 

extremamente básico. Como se pode ver, a montagem tem dimensões 

ligeiramente menores que um miniteclado PS2. O display gráfico é fixado sobre 

a placa principal, ficando o modulo de armazenamento localizado atrás do 

conjunto. Até mesmo os testes de comunicação serial com um PC, 

implementado via o uso de um conversor USB/UART, mostraram resultados 

altamente satisfatórios. Certamente uma montagem definitiva, usando uma 

placa de circuito impresso dedicada, reduzirá as dimensões do sistema e irá 

conferir ao mesmo uma maior robustez e confiabilidade. 
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5 CONCLUSÕES 

Dentro do que foi inicialmente proposto, o presente trabalho atingiu os 

objetivos que foram traçados. A programação pela plataforma BASCOM se 

mostrou relativamente simples e bastante eficiente no desenvolvimento do 

firmware que comprova a funcionalidade do protótipo.  

Para trabalhos futuros, sugerimos o desenvolvimento de um sistema 

operacional para o protótipo, algo que não foi explorado no presente trabalho. 

Além disso, temos também a possibilidade de implementar novos acessórios 

ao presente hardware, seja via barramento I2C, ou via o barramento SPI, ou 

mesmo usando a segunda interface serial (UART1) que ficou disponível. Como 

exemplo, poderíamos citar o desenvolvimento de uma interface ethernet, algo 

que permitiria nosso “sisteminha” operar como um mini-webserver. 
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