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1. Resumo 

O projeto FIEO-µP (Microprocessador da Fundação Instituto de Ensino para 

Osasco) tem por objetivo o desenvolvimento e a implementação de um 

microprocessador, para fins acadêmicos, construído a partir de circuitos integrados 

TTL (Transistor-Transistor Logic) simples, comprovando os fundamentos da 

arquitetura básica de um microprocessador. O microprocessador foi construído 

utilizando-se apenas Circuitos Integrados básicos, como portas lógicas, contadores, 

entre outros, e tem a capacidade de executar 48 instruções padrões, que envolvem 

soma, subtração, operações lógicas, e instruções adicionais, tais como MOV, JUMP 

00 e OUT. Possui 2048 posições de memória possibilitando 2048 instruções 

diferentes e clock variável. Será apresentado o detalhamento técnico do projeto 

(circuito elétrico), resultado de teste e simulação de funcionamento, entre outros. 

Este artigo técnico tem por objetivo, também, demonstrar que é possível o 

desenvolvimento de projetos complexos em cursos de engenharia, uma vez que 

nesses cursos o nível de aprendizado é muito elevado possibilitando tamanhas 

realizações. 

2. Introdução 

Atualmente os microprocessadores desempenham um papel importante em 

inúmeras aplicações tecnológicas, a principal delas são os computadores. Realizam 

o processamento de dados e o controle das operações do computador (STALLINGS, 

2003), necessários ao seu correto funcionamento. 

 Tomando uma perspectiva em nível de hardware e de maneira mais 

simplificada o microprocessador nada mais é que um conjunto de circuitos, como 

unidade de controle, ULA (Unidade Lógica e Aritmética), registradores, entre outros 

(TANENBAUM, 2005), organizados de tal forma a cumprir funções predeterminadas, 

após sua programação. 

 Podemos dizer que o núcleo de um microprocessador é a ULA, uma vez que 

esta é responsável pela execução das operações matemáticas e lógicas, entretanto, 

precisamos de elementos que controlem o fluxo de informações que a ULA deve 

executar, para isso temos registradores, contadores, buffers, entre outros que 



desempenham este papel (STALLINGS, 2003). A organização destes elementos 

define como o microprocessador deve se comportar, por isso, o projeto de 

arquitetura de um microprocessador deve ser elaborado de forma a cumprir as 

necessidades para a qual este dispositivo será construído.  

 Para este projeto, as funcionalidades do microprocessador são básicas, como 

operações de soma, subtração e operações lógicas, correlacionadas com as do 

circuito integrado da ULA (SN74LS181N), e algumas funcionalidades desenvolvidas 

pelos projetistas, tornando assim o controle do fluxo de dados a parte mais 

complexa do projeto. 

3. Objetivos 

 O objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento e a implementação do 

projeto FIEO-µP, microprocessador de âmbito acadêmico de funções aritméticas e 

lógicas com programação via software básico, e comprovar os fundamentos de 

arquitetura básica de um microprocessador. 

4. Metodologia  

Para o desenvolvimento do projeto FIEO-µP foi utilizado a metodologia 

cascata (ROYCE, 1970), por se tratar de uma metodologia de simples entendimento 

e aplicação que visa concluir fases de um projeto de maneira completa e correta, 

adaptada para um projeto de hardware. 

 A metodologia cascata consiste em fases, cada uma delas responsável por 

uma parte de todo o projeto, a próxima fase só pode ser atingida caso a anterior seja 

completamente finalizada, são as fases: requisitos, projeto, construção, teste e 

operação. (SOMMERVILLE, 2004). 

 A seguir será apresentado como as fases do modelo cascata foram 

implementadas neste projeto: 

 • Requisitos: O microprocessador deveria realizar operações matemáticas 

(adição e subtração), e operações lógicas (AND, OR, XOR); O microprocessador 

deveria ser programável; Toda operação deveria ser realizada automaticamente 

após um "start" manual; O resultado das operações deveria aparecer em um display; 

O microprocessador deveria ser construído utilizando-se apenas circuitos integrados 



básicos, não sendo permitido o uso de microprocessadores ou microcontroladores; 

O microprocessador deveria conter no mínimo um acumulador, para que se 

pudessem reaproveitar os resultados das operações. 

 • Projeto: O projeto foi desenvolvido em um software de simulação eletrônica, 

o Proteus ISIS v7.7 SP2 (Labcenter Eletronics), seguindo os requisitos do projeto, 

com esta simulação foi possível reproduzir o funcionamento do dispositivo, recurso 

imprescindível para facilitar a montagem do mesmo. Esta foi a fase mais complicada 

do trabalho e a que mais exigiu tempo. 

 • Construção: O dispositivo foi construído seguindo o projeto desenvolvido no 

simulador, utilizaram-se dois protoboards, circuitos integrados básicos e fios de 

cobre com pontas para protoboard. Esta fase não teve grandes problemas uma vez 

que a fase anterior foi bem desenvolvida. 

 • Teste: Nesta fase foi constatado que todos os requisitos foram cumpridos, 

programando o microprocessador com funções de soma, subtração e operações 

lógicas, e que o dispositivo funcionara corretamente. 

 • Operação: Nesta fase o projeto foi mostrado ao professor orientador deste 

projeto que confirmou o funcionamento do dispositivo. 

5. Desenvolvimento 

 Será apresentado a seguir como o projeto foi estruturado, demonstrando 

como os componentes do microprocessador foram organizados, como o dispositivo 

funciona e suas especificações. A tabela 1, a seguir, apresenta os componentes 

utilizados no projeto. 

 

 

Componentes Utilizados - Microprocessador Acadêmico 
Componente - CI Descrição Quantidade 
CD74HC4040 12 Stage Binary Counter 1 
SN74LS154N 4-Line to 16-Line Decoders/Demultiplexers 1 
MCM2016HP70 2K x 8 CMOS SRAM 1 
SN74LS244NE4 Octal Buffers and Line Drivers with 3-State Outputs 2 
SN74116N Dual 4-Bit Latches with clear 2 
HEF4013BP Flip Flop tipo D 2 

 



Componente - CI Descrição Quantidade 
DM74LS386N Quad 2-Input Exclusive-Or Gates 1 
SN74LS21 Dual 4-Input positive AND Gates 1 
HD74LS08P Quadruple 2-Input positive AND Gates 1 
HD74LS11P Triple 3-Input AND Gates 1 
CD4511BE CMOS BCD-to-7-Segment Latch Decoder Drivers 2 
HD74LS04P Hex Inverters 1 
SN74LS181N Arithmetic Logic Unit 1 
C-551E Display de 7 Segmentos 2 

Tabela 1 - Componentes Utilizados no Microprocessador Acadêmico 
 

 Para entender como o microprocessador funciona primeiramente será 

explicada qual a função dos componentes utilizados no projeto. 

 

Funcionalidades dos componentes: 

• Contador - CD74HC4040: Este dispositivo faz o papel do PC (Program Counter), 

indicando à memória o endereço correto para a execução das instruções. O 

contador sempre inicia da posição 0 e a cada ciclo de máquina incrementa em 1. O 

pino MC (Memory Clear) deste dispositivo está conectado a lógica do decoder a fim 

de ser possível reiniciar a contagem, implementando a instrução JMP 00. 

• Decoder - SN74LS154N: Este dispositivo tem a função de decodificar as 

instruções armazenadas em memória e liberar sua correta execução. O decoder 

além de fazer a decodificação das instruções também é responsável pelo controle 

do barramento no momento em que a instrução é decodificada, portanto a lógica 

agregada a este dispositivo faz o controle do barramento de dados. 

• Memória RAM - MCM2016HP70: Utilizada para armazenar o código de 

programação e os dados que serão executados, a capacidade da memória define o 

número de linhas de instruções suportadas pelo microprocessador, neste projeto foi 

utilizada uma memória de 2048 posições. 

• Buffer - SN74LS244NE4: Utilizado para isolar o barramento de dados dos 

dispositivos, garantindo assim o correto controle do barramento. 

• Latch - SN74116N: Utilizado para armazenar pelo tempo necessário algum dado, 

foi implementado antes das entradas da ULA e na saída desta, fazendo assim o 

papel dos registradores do microprocessador. 



• Flip Flop - HEF4013BP: Utilizado especificamente para armazenar os bits das 

entradas da ULA Cn e M, possibilitando assim a escolha das operações 

pertencentes à ULA. 

• ULA - SN74LS181N: Este é o componente mais importante do projeto, pois realiza 

o processamento lógico e aritmético, neste projeto a ULA utilizada possui 48 

instruções. 

• Portas lógicas: Todas as portas lógicas estão conectadas, se não umas com as 

outras, com o decoder. No momento em que uma saída do decoder é ativada a 

cadeia de portas lógicas aciona ou não determinados componentes, fazendo assim 

a decodificação das instruções e o controle dos componentes. 

• Display de 7 Segmentos - C-551E: Juntamente com o decoder para 7 segmentos, 

são utilizados para mostrar a informação no barramento de dados e na saída da 

ULA. 

 

 

Organização dos componentes: 

Seguindo o diagrama do circuito desenvolvido no Proteus ISIS, apresentado 

na figura 2, a montagem do dispositivo foi realizada, apresentada na figura 1. 

 

 

  
Figura 1 - Microprocessador Acadêmico em Protoboard utilizando a Maleta Minipa 



 
Figura 2 - Diagrama Geral do Circuito do Microprocessador Acadêmico 



Funcionamento do dispositivo: 

 O modo de utilização deste dispositivo foi muito simplificado, uma vez que a 

automatização das operações foi estabelecida, portanto apenas alguns passos são 

necessários para colocá-lo em funcionamento, são eles: 

 1 - Habilitar a escrita em memória; 2 - Escolher o endereço de programação 

na memória; 3 - Ajustar as "chaves" em 0 ou 1, para programar a instrução 

desejada; 4 - Ativar a memória; 5 - Desativar a memória; 6 - Repetir os passos 2 a 5, 

até escrever o programa em memória; 7 - Conectar o clock no pino CLK do contador 

(Start). 

 Na tabela 2 temos o opcode (Operation Code - Código de Operação) de 

instruções do microprocessador: 

Últimos 4 bits Instrução 

0000 inst. ULA -> Cn = 0 e M = 0 
0001 inst. ULA -> Cn = 1 e M = 0 
0010 inst. ULA -> Cn = X e M = 1 
0011 MOV A 
0100 MOV B 
0101 MOV A F inst. 1 
0110 MOV A F inst. 2 
0111 MOV A F inst. 3 
1000 MOV A F inst. 4 
1001 JUMP 00 

Tabela 2 - Instruções do Microprocessador Acadêmico 
 

 Os 4 primeiros bits são usados para armazenar o código de instrução da ULA, 

e no caso dos MOVs A e B são usados para armazenar o número que se quer 

mover para estes registradores. 

 No caso da instrução MOV A F, mover o conteúdo do registrador F para o 

registrador A, é necessária a execução dos 4 opcodes indicados consecutivamente. 

 Em cada ciclo de processamento ocorrem as seguintes ações:  

 1- O contador indica a posição na memória através do barramento de 

endereços; 2- A memória coloca em suas saídas a instrução e o dado daquela 

posição; 3- O dado segue para o barramento de dados enquanto a instrução segue 

para o decoder; 4- O decoder habilita à saída correspondente a instrução; 5- Com 

determinada saída do decoder habilitada, as portas lógicas decidem quais 

componentes são ativados ou não, injetando o dado no componente ativo. 



 Após os registradores estiverem preenchidos com informações, a ULA 

executa determinada operação e sua saída é injetada no registrador F, assim é 

possível manipular o dado contido no registrador F da forma que o programador 

desejar utilizando a instrução MOV A F, ou seja, mover o conteúdo de F para o 

registrador A, tornando o registrador A um acumulador. 

 Caso a instrução JUMP 00 seja executada, o contador é reiniciado, repetindo 

assim o programa. 

 A instrução OUT é utilizada para indicar nos displays de 7 segmentos o 

conteúdo ou do registrador A ou do registrador B. 

 O clock do microprocessador é variável uma vez que a fonte deste é 

independente do projeto, para efeito de testes foi utilizado um clock de 1 Hz, 

produzido na maleta Minipa 500 em 1 (Minipa Indústria e Comércio). Para programar 

o dispositivo é necessário conhecer os códigos das instruções executadas pela ULA. 

 

Especificações do microprocessador: 

 A especificação técnica do microprocessador foi baseada nas especificações 

dos componentes, a tabela 3 apresenta essas especificações: 

 

Especificações Técnicas - Microprocessador Acadêmico 
Supply Voltage 6V 
Supply Current 3A 
Input Voltage 4,5V ~ 5,5V 
Output Voltage (Per component) 4,5V ~ 5,5V 
Output Current (Per component)  20 µA 
Operating Free-Air temperature range 0°C ~ 70°C 

   Tabela 3 -  Especificações Técnicas do Microprocessador Acadêmico 

6. Resultado 

 Após a montagem do microprocessador foram realizados vários testes, 

programando-o para realizar as funções de soma, subtração e operações lógicas, a 

fim de constatar seu correto funcionamento. 

 

Exemplo de programa: 

 A tabela 4 apresenta um programa escrito para que o microprocessador 

execute uma operação de soma. 



Exemplo de Programa - Microprocessador Acadêmico 
Posição de memória Código Binário Instrução 

00 1100 0011 
MOV A 03 

01 1100 0000 
02 0100 0100 

MOV B 02 
03 0100 0001 
04 1001 0001 

ADD AB 
05 1001 0001 
06 1001 0101 

MOV A F 
07 0000 0110 
08 0000 0111 
09 0000 1000 
10 1111 0010 OUT A (por 2 

segundos) 11 1111 0010 
12 0000 1001 JMP 00 

 Tabela 4 - Códigos Binários para Programação no Microprocessador Acadêmico 

 

No exemplo da Tabela 4: 

 

 O número 3 é alocado no registrador A, utilizando-se 2 ciclos de máquina; O 

número 2 é alocado no registrador B, utilizando-se 2 ciclos de máquina; A ULA soma 

estes valores e aloca a resposta (05) no registrador F, utilizando-se 2 ciclos de 

máquina; O valor contido no registrador F é movido para o registrador A, utilizando-

se 4 ciclos de máquina; O conteúdo de A (05) é mostrado no display, utilizando-se 2 

ciclos de máquina; O programa é reiniciado, utilizando-se 1 ciclo de máquina. 

 As instruções MOV precisavam de um ciclo a mais para garantir a 

desativação do registrador, por isso da linha a mais em cada MOV, com exceção da 

instrução MOV A F, pois nesta é necessária a execução das 4 linhas utilizadas 

acima. 

7. Considerações Finais 

 O projeto FIEO-µP apresentou uma oportunidade única de aplicar os 

conceitos básicos de arquitetura de computadores, sistemas digitais e linguagem de 

programação, em um projeto de alta complexidade, que é o desenvolvimento de um 

microprocessador acadêmico. Com o desenvolvimento do projeto FIEO-µP foi 

possível compreender em detalhes o funcionamento de um microprocessador, bem 



como a complexidade deste dispositivo, para o curso de Engenharia de Computação 

é a maneira ideal de aprender estes conceitos, aplicando na prática o que é 

aprendido em teoria. 

 Com este projeto fica claro que utilizar uma metodologia apropriada e aplicar 

técnicas como a realização da simulação computacional agiliza todas as fases do 

projeto e o deixa mais organizado, demonstrando assim a importância da correta 

estruturação do projeto.  

 Com o satisfatório resultado deste projeto percebe-se que as realizações de 

atividades mais complexas deveriam ser mais exigidas nas instituições de ensino 

impactando na melhora das habilidades dos alunos, assim formando engenheiros 

mais capacitados e prontos para a continuidade de sua evolução acadêmica e 

profissional. 
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