
CONCEI TOS I NI CI AI S 
 
Ao longo da história, o homem necessitou cada vez mais tratar e transmitir informação. 

Foi através do desenvolvimento da linguagem que ele conseguiu aproveitar melhor a 
capacidade biológica de seu cérebro e passou a distanciar-se evolutivamente dos outros 
animais. Em última análise, foi através do tratamento e transmissão de informação por meio 
da linguagem que o ser humano tornou-se racional.  

Isso permitiu que ele acumulasse conhecimento. Toda inovação, seja na agricultura, 
língua ou matemática, era transmitida para a geração seguinte que, a partir destas bases, 
produzia sua própria parcela de contribuição para o enriquecimento da cultura. É um caso 
muito diferente das abelhas e formigas, por exemplo, que constroem formigueiros e colméias 
complexas, mas que sempre utilizaram e sempre vão utilizar as mesmas técnicas de 
construção, pois não são capazes de transmitir esta informação para que novas gerações 
possam acrescentar algum tipo de inovação. 

Nesse sentido, a informática surgiu da idéia de auxiliar o homem nos trabalhos 
rotineiros e repetitivos, em geral de cálculo e gerenciamento. Uma das definições mais aceitas 
atualmente é de que a Informática é a ciência que estuda o tratamento automático e racional 
da informação. 

Entre as principais funções da informática, destacam-se: 
• o desenvolvimento de novas máquinas; 
• o desenvolvimento de novos métodos de trabalho (como linguagens de 

programação); 
• a construção de aplicações automáticas (como automação bancária). 
O termo informática foi criado na França em 1962, vindo da contração das palavras da 

expressão “informação automática”. 
Uma outra visão do termo informática a situa como a intersecção de quatro áreas do 

conhecimento: Ciência da Computação, Ciência da Informação, Teoria dos Sistemas e 
Cibernética. A Ciência da Computação preocupa-se com o processamento dos dados. A 
Ciência da Informação volta-se ao armazenamento da informação e sua veiculação. A Teoria 
dos Sistemas sugere a solução de problemas a partir da conjugação de elementos. Por último, 
a Cibernética refere-se à busca da eficácia através de mecanismos de automação. 

Por sua vez, o termo computação, do qual deriva a palavra computador, vem do latim, 
que significa computar ou calcular. À medida que empresas e órgãos do governo foram 
percebendo o potencial e a utilidade do computador, o perfil de uso destas máquinas foi 
gradativamente mudando. De cálculos científicos e de engenharia, os computadores passaram 
a ser mais utilizados para gerar e manter grandes bancos de dados sobre os mais variados 
tipos de informação, que deu origem a outro termo: processamento de dados, visto como o 
trabalho de armazenamento e manipulação da informação. 

Finalmente, costuma-se denominar computador como qualquer conjunto de uma ou 
mais máquinas que trabalham em conjunto no processamento eletrônico de dados. Os 
computadores podem ser classificados a partir de diversos critérios. Alguns deles são: 

• Quanto à característica de operação: computadores analógicos e digitais. Os 
analógicos convertem a manifestação do fenômeno que se quer aferir em algum tipo 
de sinalização visual que se comporte analogamente. Já os digitais processam 
informações representadas por combinações de dados discretos ou descontínuos. Por 
exemplo, em um carro, o velocímetro é um marcador analógico, ao contrário do 
odômetro que, ao calcular distâncias percorridas, é considerado um sistema digital; 

• Quanto à característica de utilização: computadores científicos e comerciais; 
• Quanto à característica de construção: computadores de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. 

 



Dado e inform ação 
 
São dois conceitos que aparecem com recorrência nas diversas ramificações da 

informática. Um dado é um elemento avulso que se conhece a respeito de um problema. Por 
sua vez, informação é um conjunto estruturado de dados, que nos transmite conhecimento. 
 

Bit  e  Byte  
 
O computador só pode identificar a informação através de sua capacidade de distinguir 

entre dois estados, quando permite ou não a passagem de corrente elétrica. A uma destas 
opções o computador associa o valor 1 e, ao outro estado, o valor 0. Essa é a essência de um 
sistema chamado biestável. Outros exemplos de sistemas biestáveis:  

• uma lâmpada que, quando acesa, representaria o estado 1 e, se apagada, 
representaria o estado 0; 

• uma válvula (diodo, triodo, ...) conduzindo ou não o sinal; 
• um transistor deixando ou não passar a corrente elétrica. 
Os computadores armazenam as informações e fazem todo o seu tratamento baseado em 

fenômenos sobre sistemas biestáveis. Estes fenômenos são representados pelos símbolos 
básicos 0 e 1. 

Os computadores que serão nosso objeto de estudo são os classificados como 
computadores digitais, ou seja, que trabalham com sinais digitais. Um sinal digital pode ser 
representado, por exemplo, como uma ocorrência de 5 volts (bit 1) ou a ausência de voltagem 
(bit 0). Por usa vez, um sinal analógico é representado por uma onda e os valores que ela 
podem representar dependem de sua amplitude (diferença entre os picos).  

0 e 1 são os únicos elementos do sistema de numeração de base 2, adotado pelos 
computadores para representar a informação. Por isso, eles receberam o nome de dígitos 
binários, ou bit. 

Bit é a menor unidade de informação tratada pelo computador. Visto isoladamente, um 
bit não fornece uma compreensão significativa do que ele está tentando representar. 
Entretanto, em grupos contíguos de 8, os bits tornam-se bytes, que são a forma mais 
conhecida de representação de todos os tipos de informação no computador como, por 
exemplo, as letras do alfabeto, os dígitos de 0 a 9 e os sinais de pontuação, o que chamamos 
de caracter. A esse processo de abstração dá-se o nome de codificação. Para representar 
caracteres, conforme seu projeto, o computador pode usar os 8 bits ou menos. Se usar os 8 
bits para representação, dizemos que o computador possui um código de 8 bits, o que permite 
representar 256 caracteres (2 elevado à potência 8). 

Baseado no conceito de byte (grupo de 8 bits contíguos), a medida da capacidade de 
memória e de armazenamento do computador costuma ser expressa em: 

• kilobytes, onde 1 kilobyte = 1024 bytes (2 elevado à potência 10); 
• megabytes, onde 1 megabyte = 1.048.576 bytes (2 elevado à potência 20); 
• gigabyte, onde 1 gygabyte = 1024 megabytes ou 1.073.741.824 bytes (2 elevado à 

potência 30). 
Como um byte baseia-se no sistema binário de base 2, bytes são expressos como 

múltiplos de potências de 2. A grosso modo, podemos dizer que 1 megabyte equivale a 1 
milhão de bytes e que 1 gigabyte seria 1 bilhão de bytes, mas isso nos confunde pois desse 
modo estamos raciocinando através do paradigma do sistema decimal. 

 
Conjunto de instruções 
 



O esquema básico de processamento de dados pode ser entendido pelo seguinte 
diagrama básico: 

 
dados de ENTRADA » PROCESSAMENTO » resultados de SAÍDA 
 
Um computador apenas é capaz de executar uma tarefa se ele for programado para isso, 

ou seja, instruído sobre como deve processar a informação de entrada e como deve exibir o 
resultado de saída. 

Um comutador é composto por elementos básicos, ditos unidades funcionais básicas: 
unidade central de processamento (CPU), memória principal e unidades de entrada e saída. 

A CPU é a unidade ativa, pois ela executa instruções de processamento. A memória é o 
elemento passivo, pois a partir dela são fornecidos elementos elementos para a CPU ou a uma 
unidade de entrada e saída. Também voltam para ela os dados vindos da CPU ou de uma 
unidade de entrada. 

Segundo os conceitos de von Neumann, o computador é construído com um conjunto de 
operações pré-definidas, construídas na CPU através de portas lógicas. Estas serão as únicas 
operações que o computador reconhecerá e será capaz de executar. As operações compõem o 
que chamamos de instruções. 

Uma instrução completa é composta de operador e operandos. Exemplos de instruções 
podem ser soma, subtração, multiplicação e divisão. 

Trecho de código em linguagem C: 
i = 1; 
i = 2; 
 
O mesmo trecho em linguagem asssembly, que faz uso do conjunto de instruções: 
MOV Ax,1             
(mova o valor 1 para o registrador da CPU denominado Ax) 
MOV I, Ax              
(mova o conteúdo do registrador Ax para o endereço de memória representado por I) 
MOV Bx, 2 
(mova o valor 2 para o registrador da CPU denominado Bx) 
MOV I, Bx              
(mova o conteúdo do registrador Bx para o endereço de memória representado por I) 
 
Em “MOV I, Ax”, MOV é o operador. I, Ax são os operandos. 
Os registradores que aparecem no exemplo são partes integrantes da CPU. Um 

registrador é uma seção pequena de memória de alta velocidade que fica dentro do 
processador ou outro dispositivo capaz de armazenar dados binários, identificada por um 
nome próprio (como Ax). Eles são usados como área de armazenamento temporário para 
elementos de dados específicos relacionados às atividades que estão sendo desenvolvidas 
dentro do sistema. 

Após a linguagem assembly, a próxima conversão será em linguagem binária, que 
chamamos de linguagem de máquina. Cada instrução de programa que vemos nas linguagens 
de programação modernas, na verdade, são internamente desdobradas em uma seqüência de 
operações elementares, fazendo uso do conjunto de instruções disponível construído para a 
CPU. Podemos fazer uma analogia com a operação de multiplicação. Já que o ser humano tem 
poder de abstração, vemos a multiplicação como uma operação unitária, mas na verdade, ela é 
uma seqüência de sucessivas operações elementares de soma. 

Cada microprocessador tem um conjunto de instruções próprio. Por este motivo, 
programas escritos para um certo microprocessador não executam em outro que tenha um 



conjunto de instruções diferente. A Intel, por exemplo, no caminho da evolução de seus 
microprocessadores, sempre manteve um núcleo básico comum de instruções; ela apenas ia 
adicionando novas instruções, para manter a compatibilidade, ou seja, para que programas 
antigos continuassem executando em computadores mais novos. O caminho inverso causa 
problemas de incompatibilidade. 

A velocidade com que é executado um processamento costuma ser expressa em termos 
de MIPS e MFLOPS. 

MIPS ou milhões de instruções por segundo, utilizada em sistemas de uso geral. 
MFLOPS ou MEGAFLOPS, que significa milhões de operações de ponto flutuante por 

segundo. Escala utilizada em sistemas com aplicações cientificas e de computação gráfica, 
que fazem uso de muitas operações com números de ponto flutuante, ou seja, números reais. 

 
Relógio ( clock)  
 
O clock é um circuito oscilador, baseado em um cristal, que tem a função de sincronizar 

e ditar a medida de velocidade de transferência de dados entre as partes envolvidas no 
processamento (memória e CPU). Ao clock está associada uma medida de freqüência 
relacionada com a freqüência de ressonância do cristal (ciclos por segundo). 

Outros fatores, como arquitetura do sistema, existência de cache, tamanho da memória 
são também importantes para a performance do computador. Um computador com um clock 
duas vezes mais rápido não é necessariamente duas vezes mais veloz. 

A unidade básica de freqüência é o Hertz, onde 1Hz equivale a um ciclo (ou pulso) por 
segundo. Por usa vez, 1 MHz equivale a 1 milhão de ciclos por segundo. 

O que é um ciclo ou pulso? Dependendo de como o microprocessador foi projetado, o 
sinal do clock será composto por um sinal simples (onda quadrada), ou ele poderá ser 
constituído por uma interação mais complexa de sinais. Levando em conta um sinal de clock 
simples, um ciclo ou pulso seria o período de onda (comprimento) suficiente para a realização 
de duas transições completas. O período começa com a transição da onda do estado 0 para 1, 
segue mantendo o estado 1, realiza outra transição do estado 1 para o estado 0, mantém o 
estado 0 e, no momento imediatamente anterior ao início da próxima transição (novamente de 
0 para 1), encerra-se o período. 

Além do processador, existem outros dispositivos que necessitarão do sinal de clock 
como um sinal de entrada; outros não. Os que necessitam do sinal para trabalhar são 
chamados de dispositivos síncronos. Do contrário, eles são classificados como dispositivos 
assíncronos. Nos primeiros computadores, o gerador de sinal de clock era externo a CPU. 
Atualmente, diversos microprocessadores geram internamente seu próprio sinal de clock, que 
é repassado aos demais dispositivos síncronos. 

 
Seqüência de execução de um a instrução 
 
Ela é sincronizada pelo clock, leva N ciclos para ser concluída, e é composta pelos 

seguintes passos básicos: 
• B: busca cópia da instrução a ser executada na memória; 
• D: decodifica a instrução; 
• O: busca os operandos da instrução, baseado nos endereços de memória obtidos nas 

etapas anteriores de busca e decodificação; 
• E: executa a instrução; 
• R: larga o resultado na memória. 
 



Barram ento 
 
O barramento é uma via de tráfego interna, através da qual os sinais transitam entre os 

diversos componentes do computador. Também é chamado de bus. Fisicamente, 
correspondem a fios que conduzem os sinais elétricos. 

Entre a memória e a CPU existem três conjuntos de fios: barramento de dados, por onde 
trafegam os dados, barramento de endereços, por onde é enviada a localização (ou endereço) 
do dado na memória e o barramento de controle, para sincronizar os barramentos anteriores 
(por exemplo, indica se um dado vai ser copiado/lido ou escrito na memória) 

Também existe o chamado barramento de expansão (também subdividido em dado, 
controle e endereço), que liga CPU e memória com o mundo exterior, ou seja, com os 
dispositivos de entrada e saída. Chama-se slot um soquete projetado para receber placas de 
expansão e conectá-las ao barramento de expansão do sistema. Padrões de barramento: 

• ISA, que começou com 8 bits e foi expandido para 16. Hoje usa 8 ou 16 bits 
dependendo da placa que é conectada; 

• EISA e MCA, com 32 bits. EISA é compatível com slots de 8 ou 16 bits. MCA não; 
• VLB, com 32 bits; 
• PCI, com 32 ou 64 bits. 
 
Palavra  
 
Palavra é a quantidade de bits que é tratada pelo processador em determinado momento. 

Existem autores que sugerem que a palavra corresponde à quantidade de bits que compõe o 
barramento de dados. Outros afirmam que palavra corresponde à quantidade de bits dos 
registradores da CPU.  

O problema com estes conceitos é que já foram construídos computadores que os 
contradizem. Por isso, o conceito mais coerente remete ao sistema de endereçamento da 
memória. Ele numera os bytes seqüencialmente a partir de zero. Os diversos modelos de 
computadores podem reunir os bytes em grupos de 2, 4, 6 ou até mesmo 8, dando um 
endereço particular para cada um dos grupos formados. Esse grupo de bytes, determinado pela 
arquitetura do computador, recebe o nome de palavra e será a unidade básica a ser trocada 
entre memória e CPU. 

Se falamos de um microcomputador de 8, 16, 32 ou 64 bits, estamos falando de um 
processador que consegue trazer 1, 2, 4 ou 8 bytes em cada acesso à memória. Se, por 
exemplo, o processamento se faz a 32 bits e o barramento de expansão também é de 32 bits, o 
microcomputador é 32 bits real. Do contrário, isto é, se a comunicação com o exterior se faz a 
16 bits, por exemplo, o resultado é uma máquina 32 bits virtual. 

Não se deve confundir palavra com a quantidade de bits que foi convencionada para 
uma determinada arquitetura de computador representar seu conjunto de instruções. Por 
exemplo, para o primeiro computador construído nos princípios de von Neumann, a palavra 
era de 40 bits e cada instrução ocupava 20 bits. Isso significa que uma palavra poderia conter 
duas instruções ao mesmo tempo. 
 

EXEMPLOS DE APLI CAÇÕES DOS COMPUTADORES 
 
Com putadores nos negócios 
 
Os computadores são tão fundamentais que, sem eles, nossa sociedade contemporânea 

ficaria paralisada. Empresas e o governo dos Estados Unidos, por exemplo, processam 



aproximadamente 400 bilhões de transações e o número aumenta em 73 bilhões anualmente. 
As práticas comerciais no mundo todo utilizam-se dos computadores, fazendo com que eles 
afetem nossas vidas todos os dias, mesmo que a gente não trabalhe diretamente com eles. 

Exemplos: quando se vai ao banco, renova-se uma assinatura, compra-se algo pelo 
correio, compra-se alimentos ou combustíveis, enfim, praticamente tudo. 

Independente da carreira profissional, seu sucesso poderá depender de um domínio 
básico da maneira como as empresas usam computadores. 

 
Medicina e saúde pública 
 
Exemplos: diagnóstico de doenças, monitoramento de pacientes durante cirurgias. 
Grande destaque para os marcapassos e implantes cocleares, um tipo especial de 

aparelho auditivo. Parte do dispositivo é um pequeno computador que transforma sons em 
impulsos elétricos, transmitidos ao cérebro por um dispositivo implantado no ouvido interno. 

Outro uso para os computadores nos hospitais são as técnicas de processamento de 
imagens, que podem produzir uma figura tridimensional detalhada. A primeira técnica 
difundida foi a da tomografia. Técnicas mais recentes incluem a ressonância magnética, com 
imagens muito nítidas, que facilitam o diagnóstico. 

 
Educação 
 
Nos últimos anos, através de escolas e universidades, os computadores estão se 

tornando acessíveis a todas as faixas etárias. O computador está se consolidando como uma 
nova ferramenta no processo de aprendizagem. Exemplos claros disso são a grande 
quantidade de informações que podem ser pesquisadas pela Internet e a crescente 
informatização das bibliotecas, que auxiliam a busca e reserva de livros. 

O futuro reserva um uso mais intensivo de ferramentas de ensino à distância, como 
complemento da educação presencial, ou, em alguns casos, em substituição a ela. 

 
Ciência 
 
Os cientistas usam computadores para desenvolver teorias, coletar e testar dados e 

trocar informações, via internet, com colegas do mundo inteiro. 
Também é possível simular eventos complexos com computadores como, por exemplo, 

como os terremotos afetam as construções ou como a poluição afeta os padrões climáticos. 
Aplicações sofisticadas permitem que moléculas sejam projetadas, desenhadas e manipuladas 
na tela do computador. 

A exploração espacial, desde os primórdios, seria impossível sem os computadores. Os 
satélites têm enviado uma enorme riqueza de informações sobre nosso sistema solar e o 
cosmo. 

 
Arqueologia 
 
Os arqueólogos estão usando ferramentas computadorizadas da medicina, como o 

tomógrafo, para examinar vestígios do passado, como relíquias e múmias. 
Imagens de satélite estão sendo utilizadas para reconstituir informações sobre 

civilizações passadas. Os arqueólogos, usando computadores, são capazes de construir mapas 
tridimensionais muito precisos sobre templos e cidades antigas. 

 



Engenharia e arquitetura 
 
As mesas de desenho e réguas de cálculo estão sendo gradativamente substituídas pelos 

programas chamados CAD, ou desenho auxiliado por computador, onde cada elemento do 
desenho é tratado como um objeto cujas características podem ser alteradas individualmente e 
a qualquer momento, ficando a cargo do computador atualizar o desenho em tempo real. 

 
Manufatura 
 
Em certas áreas da indústria, os computadores controlam praticamente tudo. Suas 

atividades podem ser divididas em dois grandes grupos: monitoramento e controle de 
processos, onde ele pode efetuar ajustes caso os sensores detectem alguma anormalidade no 
processo; e ainda em substituição a um humano, em processos repetitivos ou perigosos, como 
é o caso dos robôs nas fábricas de automóveis. 

A manufatura com computadores e robôs é chamada de CAM, ou manufatura auxiliada 
por computador. Está em curso o desenvolvimento do CIM, ou manufatura integrada por 
computador, onde o computador recebe os pedidos e planeja o ritmo da produção. Existe um 
exemplo bem latente de CIM na cidade de Carlos Barbosa, RS, na unidade principal da 
Tramontina. 

 
Área legal 
 
Para diminuir a morosidade característica da justiça, os profissionais da área estão 

fazendo uso extensivo de bancos de dados de processos para pesquisar rapidamente um 
conjunto enorme de dados. Em carros de polícia nos Estados Unidos e países da Europa, há 
anos usam-se os chamados TDMs, ou terminais de dados móveis. Usando o número da 
carteira de motorista e/ou a placa do carro, o policial tem acesso a todos os dados do veículo e 
do proprietário. O TDM não é sofisticado; trata-se de um terminal de vídeo conectado por 
rádio a um computador central. 

Nas investigações criminais, popularizou-se o exame de DNA, que só é possível com o 
auxílio de programas e computadores específicos. 

 
Governo 
 
No mundo todo, os órgãos administrativos do governo muitas vezes foram os pioneiros 

no uso dos computadores para agilizar o tratamento de dados. O órgão de recenseamento 
americano foi o primeiro cliente não-militar a utilizar um computador. 

Além dos órgãos que cuidam do censo, os computadores são muito utilizados nos 
governos para processamento de folha de pagamento e controle de arrecadação de impostos, 
sobretudo a receita federal. 

 
Forças arm adas 
 
Os primeiros projetos de computadores foram criados para usos militares, como calcular 

trajetórias de projéteis em diferentes distâncias e condições climáticas. Gradativamente, os 
computadores nas forças armadas passaram também a ser utilizados em aplicações 
administrativas, como ocorre em empresas comuns. 

 
Música 



 
Os músicos uniram-se aos cientistas para criar o sintetizador eletrônico e, em seguida, 

formatos digitais de armazenamento de música, como o MIDI (interface digital para 
instrumento musical), onde hardware e software são sincronizados para reproduzir sons 
eletrônicos, que imitam instrumentos e notas musicais. 

O tamanho ocupado por um arquivo de música sempre foi um problema. O recente 
formato de armazenamento MP3 eliminou esta barreira, pois ele compacta o arquivo 
eliminando freqüências da música que o ouvido humano não consegue atingir e que, portanto, 
ocupariam um espaço de memória desnecessário. 

 
Teatro e cinem a 
 
No teatro ou em shows musicais, as luzes do palco são coordenadas e controladas por 

computador, por exemplo. 
No cinema é mais evidente o uso do computador, para a produção de efeitos especiais, 

hoje chamados de efeitos visuais. A empresa ILM (Industrial Light e Magic) está na 
vanguarda do domínio destas técnicas. 

Cenas de animação, que antes eram totalmente feitas à mão, também estão utilizando 
recursos computacionais, sobretudo para cenas sofisticadas onde deseja-se obter realismo 
baseado em leis matemáticas precisas, como é o caso dos longas metragens da Disney. 

 
Com putadores no lar  
 
Usar computador em casa não é necessariamente possuir um microcomputador. Antes e 

paralelamente ao desenvolvimento dos microcomputadores, a indústria de semicondutores 
investiu no desenvolvimento de circuitos de controle para os mais variados eletrodomésticos, 
como: aparelhos de TV, máquinas de lavar-louças, de lavar roupas, fornos de microondas e 
outros. É o que chamamos de eletrônica embarcada, ou seja, componentes eletrônicos de 
propósito específico controlando internamente o funcionamento dos equipamentos. 

Estima-se que o maior faturamento das empresas que projetam processadores esteja 
ligado à eletrônica embarcada. E a tendência é que este nicho de mercado aumente com o 
conceito de “casa inteligente”, pois os eletrodomésticos estão assumindo cada vez mais 
opções de configuração e funcionamento. 

 
HI STÓRI A DA I NFORMÁTI CA 
 
A necessidade humana de computação data de milhares de anos. Começou com a 

necessidade que povos primitivos tinham de quantificar coisas com bastões e pedrinhas. 
Nosso sistema de numeração decimal nasceu do uso dos dedos como objetos de contagem. 

Tábuas de argila contendo cálculos matemáticos foram desenterradas na região da 
antiga Babilônia, onde hoje encontra-se o Iraque e foram escritas em torno de 1700 a.C. As 
tábuas continham tabuadas de multiplicação, sendo que os babilônios utilizavam um sistema 
de numeração sexagesimal (base 60) que deu origem as nossas unidades de tempo: hora, 
minutos e segundos. 

Desde a época das tábuas de argila, o homem reconheceu sua incapacidade de efetuar 
cálculos complexos fazendo uso apenas da memória e desenvolveu uma série de ferramentas 
para auxílio nos cálculos. 

Um dos primeiros dispositivos mecânicos computacionais foi o ábaco, cujas origens 
remontam o Oriente Médio e a China (aproximadamente 1200 d.C.). O dispositivo é 



composto de uma armação de fios de arame, sobre os quais deslizam pequenos discos. Os fios 
correspondem às posições dos dígitos num número decimal: unidades, dezenas e centenas, e 
os discos representam os dígitos. Um operador de ábaco experiente pode executar operações 
de soma e subtração com o mesmo tempo que leva uma pessoa para digitar os números em 
uma calculadora. 

O marco seguinte data do início do século XVII, com os chamados Bastões de Napier, 
que são tabelas móveis de multiplicação. Tais tabelas influenciaram diretamente a invenção 
da régua de cálculo (Inglaterra, 1621). Em 1650 a régua de cálculo foi aperfeiçoada, onde os 
logaritmos dos números eram representados por traços na régua e os produtos e divisões eram 
obtidos pela adição e subtração de comprimentos. Também era possível efetuar operações 
com expoentes e funções trigonométricas. As réguas de cálculo, sobretudo entre os 
engenheiros, foram muito populares até os anos 70, quando foram substituídas pelas 
calculadoras eletrônicas. 

Também inspirado em Napier, em 1623, o alemão Wilhelm Schickard construiu a 
primeira máquina de calcular. Com o auxílio de rodas dentadas, onde cada dente representa 
um algarismo de 0 a 9, ele podia realizar as quatro operações básicas (adição, subtração, 
multiplicação e divisão). O princípio de funcionamento é o mesmo dos contadores de 
quilometragem utilizados em carros. 

Em 1642, o filósofo e matemático francês Blaise Pascal inventou uma máquina de 
calcular muito semelhante a de Schickard, para ajudar seu pai contador de impostos, que ficou 
conhecida como Máquina Aritmética de Pascal. A máquina, que fazia somas e subtrações, foi 
aperfeiçoada mais tarde pelo matemático alemão Leibnitz para efetuar multiplicações e 
divisões, batizando-a de Calculadora Universal. 

Já entre 1801 e 1805, Joseph Marie Jacquard, matemático francês, introduziu o conceito 
de armazenamento de informações. Ele utilizava uma seqüência de placas perfuradas, 
formado uma fita contínua, que passava pelas agulhas do tear. Só atravessavam a placa as 
agulhas que formavam o desenho perfurado a ser reproduzido no tecido. Criou-se o primeiro 
tear automático, que tornou-se popular nas empresas francesas e, já naquela época, provocou 
desemprego entre trabalhadores das tecelagens. 

Charles Babbage, matemático e engenheiro britânico, em torno de 1822, construiu um 
modelo de uma máquina para calcular tabelas matemáticas, baseada em discos giratórios e 
operada por uma manivela, que foi chamada de Máquina de Diferenças. Dez anos depois, 
Babbage projetou uma versão melhorada de sua própria máquina, tão sofisticada que a 
indústria ferramenteira da época não possuía moldes e máquinas para construir as peças, 
obrigando-o a projetá-las também. Ela foi chamada de Máquina Analítica ou Diferencial, cujo 
objetivo era calcular automaticamente tabelas de logaritmos e funções trigonométricas. O 
princípio de funcionamento era semelhante ao de um computador, pois dispunha de programa, 
memória, unidade de controle e periféricos de entrada e saída. Por este fato, Babbage é 
conhecido como o pai da infomática. 

A auxiliar de Babbage, Augusta Ada Byron, que contribuiu com sugestões ao projeto da 
máquina, é considerada a primeira programadora de computadores. As idéias de Babbage 
inspiraram uma série de equipamentos desenvolvidos muitos anos depois. 

O também inglês George Boole apresenta, em 1854, a Álgebra Booleana, que 
estabelecia os princípios da matemática binária mais tarde usados como base para as 
operações internas realizadas pelos computadores. 

Em 1880, Herman Hollerith, sugeriu um método para automatizar algumas tarefas de 
tabulação dos censos populacionais americanos, que levavam mais de 10 anos. Ele propôs que 
os dados do censo fossem perfurados em cartões e automaticamente tabulados através de 
máquinas leitoras. Foi assim que ele construiu sua Máquina Tabuladora. 



Os dados colhidos pelo censo eram perfurados em cartões padronizados. Os cartões 
eram posicionados na máquina que fazia uma leitura elétrica. Um conjunto de agulhas era 
pressionado contra o cartão. Onde houvesse uma perfuração, a agulha passava pelo outro lado 
e entrava em contato com uma solução de mercúrio, fechando um contato elétrico. O contato 
elétrico era acumulado em contadores elétricos. Assim, os contadores forneciam uma posição 
em tempo real da situação da contagem. 

A tabulação do censo americano de 1890, que levaria anos, foi concluída em seis 
semanas pela Máquina Tabuladora. Hollerith fundou, em 1896, uma empresa para vender sua 
máquina inovadora. Em 1924, sua empresa fundiu-se com outras do mesmo ramo e criou-se a 
International Business Machines Corporation, ou seja, a IBM. 

 
HI STÓRI A DOS COMPUTADORES 
 
Em 1937 um professor de matemática de Harvard apresentou ao presidente da IBM e à 

marinha a idéia de construir um computador eletromecânico. O assim chamado MARK I é o 
primeiro projeto de computador que se tem notícia. Ficou pronto em 1944, medindo 2,5 
metros de altura por 18 de comprimento, com 750000 componentes e mais de 700 km de 
cabos. Apenas era capaz de somar e subtrair. 

O primeiro computador eletrônico digital foi o ABC, criado pelo professor de 
matemática John Atanasoft. Foi demonstrado em 1939, mas nunca inteiramente concluído. 
Foi o primeiro a usar válvulas para representar circuitos lógicos. 

Em 1941, o cientista alemão Konrad Zuze construiu o Z3, o primeiro computador 
eletrônico digital de uso genérico a ser completado e operacionalizado, que teria sido usado 
pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. 

Nessa mesma época, em 1943, o inglês Alan Turing desenvolveu o Colossus I, 
computador eletrônico digital baseado em válvulas, dedicado a decifrar códigos militares 
alemães. Impulsionados pela guerra, países envolvidos no conflito investiram pesado na 
comunidade científica, fazendo com que a tecnologia de construção de computadores 
avançasse rapidamente. 

Em 1946, foi apresentado o resultado do mais grandioso projeto de computador 
eletrônico: o ENIAC (Electronic Numeric Integrator and Calculator). Ele ocupava mais de 
170 metros quadrados, pesava 30 toneladas e funcionava com 18000 válvulas, além de 
milhares de resistores e relés, que consumiam cerca de 150000 watts para executar 5000 
adições ou subtrações por segundo. Possuía 2 KB de memória. 

A preparação do ENIAC para cálculos demorava semanas, pois a programação do 
computador era realizada pela ligação de fios, montando e desmontando portas lógicas. Não 
conseguia funcionar por muito tempo seguido sem que algum componente queimasse, apesar 
de todo o cuidado que se teve em montar uma estrutura de refrigeração à água. Sua arquitetura 
foi baseada no ABC e foi muito utilizado pelas forças armadas americanas para cálculos de 
trajetórias de mísseis. Os chefes do projeto foram os professores John Mauchly e J. Presper 
Eckert. 

Entre 1945 e 1950, surgiu talvez o mais importante nome da informática moderna: John 
von Neumann. Matemático e engenheiro, em conjunto com seus colegas, desenvolveu a 
lógica dos circuitos digitais, os conceitos de programa e operações com números binários e a 
idéia de que tanto instruções como dados podiam ser armazenados e manipulados interna e 
simultaneamente, ou seja, poderiam ser persistentes. O resultado de seu trabalho foi a criação 
do modelo teórico de construção de computadores eletrônicos chamado de modelo de von 
Neumann. Segundo este modelo, as instruções de operação para um computador não precisam 
ser pré-fixadas, ou seja, o computador pode ser programado em pleno uso. Suas idéias e 



conceitos são utilizados até hoje, não importa qual o grau de sofisticação do computador que 
esteja sendo construído. 

Os primeiros computadores a utilizarem conceitos de von Neumann em sua concepção 
foram o EDSAC (Inglaterra, 1949) e EDVAC (Estados Unidos, 1949), este último recebendo 
consultoria do próprio von Neumann. O EDVAC ocupava 10% do espaço do ENIAC e tinha 
cem vezes mais memória. 

Os criadores do ENIAC saíram da universidade e criaram sua própria empresa. 
Começam um projeto ambicioso de construir um computador baseado no modelo de von 
Neumann. A falta de recursos fez com que a empresa fosse comprada por outra mas, mesmo 
assim, eles conseguem terminar seu projeto: é o UNIVAC I (1951), vendido ao órgão de 
recenseamento do governo americano, o mesmo que havia feito a fama do criador da IBM. 
Foi o primeiro computador modelo von Neumann a ser produzido em escala comercial. Já era 
bem menor: ocupava cerca de 20 metros quadrados e pesava 5 toneladas. Foram vendidas 15 
unidades, que serviram tanto para a totalização de votos na eleição presidencial americana 
quanto para processar a folha de pagamento da GE. 

No entanto, o maior sucesso comercial de todo o período foi o IBM 650 (1954), que 
vendeu mais de 1000 unidades. 

 
Gerações de com putadores 
 
Quase todas as transformações na arquitetura interna dos computadores foram 

impulsionadas por descobertas ou avanços no campo da eletrônica, que é o critério mais 
utilizado para a classificação dos computadores em gerações. 

Tudo começou com a válvula a vácuo e a construção de dispositivos lógicos biestáveis 
(flip-flop). Um biestável é um dispositivo capaz de ter dois estados estáveis e de comutar de 
um para outro conforme lhe seja ordenado. A válvula conduz a corrente elétrica em um só 
sentido. 

Os avanços na física do estado sólido podem ser resumidos no seguinte esquema: 
• em 1904, o inglês Fleming inventou a válvula a vácuo, que foi utilizada como 

elemento de controle e para integrar dispositivos biestáveis; 
• nos anos cinqüenta, com a descoberta dos semicondutores, surgiram o diodo e o 

transistor. Este último, inventado por Walter Brattain e John Barden nos laboratórios 
Bell em 1947, substituiu a válvula, permitindo a redução do tamanho dos circuitos e 
aumentando a confiabilidade dos equipamentos; 

• baseados no transistor, foram construídos circuitos capazes de realizar funções 
lógicas, como as portas lógicas; 

• anos depois, começou a miniaturização com a construção dos circuitos integrados. 
Em 1971, conseguiu-se, pela primeira vez, implementar toda a CPU do computador 
em um único chip, chamado de microprocessador. 

 
O circuito integrado, ou chip, consiste na montagem de elementos de circuitos, como 

transistores e resistores, em uma única pastilha coberta com uma película de silício ou outro 
semicondutor. Estes componentes permitem configurar diferentes circuitos de portas lógicas. 
Dependendo da quantidade de portas lógicas que poderia ser miniaturizada em um chip, 
surgiu a seguinte classificação, chamada de escala de integração: 

• integração em pequena escala (SSI), com até 10 elementos (portas lógicas) por chip; 
• integração em média escala (MSI), contendo entre 10 e 100 portas lógicas por chip; 
• integração em grande escala (LSI), contendo entre 100 a 5000 portas lógicas por 

chip; 



• integração em muito grande escala (VLSI), contendo entre 5000 a 50000 portas 
lógicas por chip; 

• integração em supergrande escala (SLSI), contendo entre 50000 a 100000 portas 
lógicas por chip; 

• integração em ultragrande escala (ULSI), contendo mais de 100000 portas lógicas 
por chip. Um exemplo é PentiumPro, lançado em 1996, cujo processador possui 
6000000 elementos concentrados em poucos centímetros quadrados. 

 
Primeira geração (de 1940 a 1952) 
Os computadores de primeira geração são todos os baseados em tecnologias de válvulas 

eletrônicas a vácuo. Eles normalmente quebravam após não muitas horas de uso, devido ao 
calor e ao alto consumo de energia. Tinham dispositivos de entrada e saída primitivos, 
calculavam com uma velocidade só de milésimos de segundo. Sua  linguagem de 
programação era a linguagem de máquina (binária). A única maneira de armazenar 
informação era através de cartões perfurados ou algo semelhante. Destaques da época: 
UNIVAC  I e IBM 650. Principais áreas de aplicação: campos científico e militar. 

Segunda geração (de 1952 a 1964) 
A válvula foi substituída pelo transistor. Seu tamanho era 100 vezes menor que o da 

válvula, não precisava de tempo para aquecimento, consumia menos energia, era mais rápida 
e confiável. Com isso, os computadores ganharam mais potência e confiabilidade, com 
redução de tamanho e consumo. Os computadores da segunda geração já calculavam em 
microssegundos (milionésimos de segundo). O destaque foi o IBM 7094, totalmente 
transistorizado. Principais áreas de aplicação: além da científica e militar, foi utilizado na área 
administrativa e gerencial.  

Começaram a ser utilizadas linguagens de programação mais evoluídas, como as 
linguagens de montagem (assembly) e algumas de alto nível (como FORTRAN, COBOL e 
ALGOL). Além disso, começaram a ser utilizados como memória a fita e os tambores 
magnéticos. 

Terceira geração (de 1964 a 1971) 
Transistores e outros componentes (resistências, condensadores e diodos) passam a ser 

miniaturizados para serem montados em circuitos integrados, numa pastilha de silício ou 
plástico. Vantagens da construção de circuitos integrados: mais confiáveis, menores e mais 
rápidos devido à proximidade das portas lógicas, baixo consumo de energia e muito menor 
custo. 

Os computadores já calculavam em nanosegundos (bilionésimos de segundo). Nessa 
época surgiu o primeiro minicomputador, uma vez que a miniaturização se estendeu a todos 
os circuitos. Foram utilizadas escalas de integração SSI e MSI. Destaque: IBM 360, capaz de 
realizar 2 milhões de adições e 500 mil multiplicações por segundo. 

Em paralelo, o software evoluiu consideravelmente, com um grande desenvolvimento 
de sistemas operacionais, que incluiu a multiprogramação, o tempo real e o modo interativo. 
Passaram a se utilizar as memórias de semicondutores e os discos magnéticos. 

Quarta geração (de 1971 a 1981) 
O fato marcante foi a criação do microprocessador, onde toda a CPU do computador foi 

incluída em um único circuito integrado. Foi utilizada a tecnologia de integração LSI, que 
permitiu o fabrico de microcomputadores e computadores compactos. Surgiu o disquete como 
unidade móvel de armazenamento. Evolução das linguagens de programação e 
desenvolvimento de redes de transmissão de dados para a interligação dos computadores. 

Quinta geração (de 1981 a ?) 
Alguns autores não concordam que se abriu uma nova geração em 1981, afirmando que 

a quarta geração estendeu-se até 1990. 



Para aqueles que acreditam na quinta geração, destaca-se como fato marcante o uso da 
tecnologia VLSI para altíssima escala de integração, que se reproduziu em máquinas com alta 
velocidade de processamento. Criaram-se linguagens de programação mais sofisticadas, 
aproximando-as da linguagem natural e começou a se desenvolver a inteligência artificial. 

Para os que discordam, a quinta geração começou em 1990 com o uso da tecnologia de 
integração ULSI e com o início do processamento paralelo, ou seja, vários processadores 
operando simultaneamente. 

A tecnologia ULSI permitiu a construção dos chamados supercomputadores, cujo 
primeiro exemplar data de 1975, projetado por Seymour Cray. Os supercomputadores são 
desenhados para executar tarefas complexas, em laboratórios e centros de pesquisa, previsão 
do tempo, criação de imagens com efeitos especiais e empresas de altíssima tecnologia. Para 
avaliar o desempenho dos supercomputadores, a unidade mais usada é o megaflop: milhão de 
operações em ponto flutuante por segundo e se baseia na capacidade de cálculo do 
computador. Para atingir esta rapidez, eles abusam da técnica de processamento paralelo. Nos 
anos 90, a velocidade passou a marca dos gigaflops (bilhões de operações de ponto flutuante 
por segundo) e aproxima-se dos teraflops (trilhões). 

Enquanto os estudiosos do assunto discutem quando terminou e começou a quinta 
geração, outros pesquisadores estão trabalhando em uma nova ruptura, talvez o início de uma 
sexta geração. Seu objetivo é construir uma máquina não baseada no modelo de von 
Neumann, única alternativa tecnológica até então, com um milhão de processadores em uma 
estrutura paralela. 

 
TI POS DE COMPUTADORES 
 
O critério aqui utilizado é o porte dos computadores: sistemas de grande porte, como os 

mainframes; médio porte, como os minicomputadores; e pequeno porte, como os 
microcomputadores. 

Conceitualmente, todos eles realizam funções internas idênticas, mas em escalas 
diferentes. Os sistemas maiores possuem mais capacidade e velocidade de processamento. Os 
limites entre as classes são pouco nítidos e com os novos avanços e a enxurrada de novos 
modelos, tendem a ficar menos precisos e relevantes. As próprias classes podem se dividir em 
subclasses, com a inclusão de supermicros, superminis e supercomputadores. 

Um computador pode ser classificado de diversas outras maneiras, como: capacidade de 
processamento, número de usuários concorrentes, capacidade de armazenamento, e até 
mesmo escala de preço. Todos estes critérios geram polêmica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


