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HISTÓRIA
DOS
COMPUTADORES







ÁBACO: O INÍCIO

• A história da computação começou 
muito antes do que pensamos. 

• O computador é uma máquina 
capaz de efetuar cálculos com um 
grupo de números, "lembrar" o que 
foi computado e, ainda, pode ser 
adaptado para efetuar outros 
cálculos com um novo grupo de 
números. 

• O primeiro "modelo" foi o ábaco,
usado desde 2000 a.C. e ainda 
encontrado no Japão e em outros 
países. 

• É um tipo de computador em que 
se pode ver claramente a soma 
nos fios: a posição das contas 
forma uma "memória" da soma, 
mas, não são automáticos e não 
comportam números muito 
extensos.



PASCAL E A PRIMEIRA CALCULADORA

• Blaise Pascal, matemático, físico e 
filósofo francês 

inventou a primeira calculadora 
mecânica em 1642, aos 18 anos de 

idade, talvez para ajudar o pai 
fiscal de impostos. 

• A calculadora trabalhava 
perfeitamente; transferia os 

números da coluna de unidades 
para a coluna de dezenas por um 

dispositivo, parecido com o 
velocímetro de automóvel.

• Pascal chamou a 
invenção de Pascalina.

• Apesar de o aparelho não ter 
vendido bem, despertou grande 

interesse científico, e nos anos que 
se seguiram vários projetos foram 

feitos com intuito de aperfeiçoar 
essa primeira calculadora. 

http://www.museoscienza.org/computer/calcolo/pascal.jpg


BABBAGE E A MÁQUINA DA DIFERENÇA

• Charles Babbage nasceu em 1791, 
tendo sido um talentoso matemático 
que, por ficar frustrado em apenas 
corrigir os erros que encontrava nas 
tabelas de logaritmos, decidiu construir 
uma máquina.

• Em 1822, ele apresentou à Sociedade 
Real de Astronomia o primeiro modelo 
de uma “máquina de diferença”, capaz 
de fazer os cálculos necessários para 
elaborar uma tabela de logaritmos. O 
nome da máquina derivou de uma 
técnica de matemática abstrata. 

http://www.scedu.umontreal.ca/sites/histoiredestec/histoire/ImgTIC/Babagge.gif


BABBAGE E A MÁQUINA DA DIFERENÇA

• Os desenhos que restaram nos 
mostram que o aparelho era 
imenso e ocupava toda a 
oficina de Babbage. As 
centenas de engrenagens, 
barras e rodas apresentavam 
problemas ao serem acionadas.  

• Grande parte da arquitetura 
lógica e da estrutura dos 
computadores atuais provém 
dos projetos de Charles 
Babbage, que é lembrado como 
um dos fundadores da 
computação moderna. 



HOLLERITH E O CARTÃO PERFURADO

• No final do século XIX, nos Estados Unidos, o estatístico
Herman Hollerith idealizou uma solução eficiente para o
censo de 1890. Hollerith concebeu diversas máquinas
elétricas para a soma e contagem de dados, os quais eram
representados sob a forma de perfurações adequadamente
distribuídas em fita de papel.

• Através dessas perfurações, estabeleciam-se circuitos
elétricos e os dados que elas representavam podiam,
então, ser computados de forma uma rápida e
automaticamente.

• Com esse processo, os Estados Unidos puderam
acompanhar de perto o crescimento de sua população. Os
resultados do censo de 1890 foram fornecidos três anos
depois e com isso, fez-se uma economia de vários anos de
trabalho.

• Em 1896, Hollerith criou a Tabulating Machine Company e
introduziu inovações em sua descoberta. Assim, a fita de
papel foi substituída por cartões, que viriam a ser o
elemento básico das máquinas IBM de processamento de
dados de algumas décadas atrás.

http://www.perantivirus.com/historia/graficos/diferen1.jpg


HOLLERITH E O CARTÃO PERFURADO

• Já em 1911, duas outras 
companhias, a International

Time Recording Co., de 
registradores mecânicos de 

tempo, e a Computing Scale
Co. de instrumentos de 

aferição de peso, uniram-se a 
ela, por sugestão do 

negociante e banqueiro 
Charles R. Flint, formando-se 
então a Computing Tabulating

Recording Co. – CTR, que 
mais tarde se tornou a 
International Business 

Machines. 

• Hoje, a IBM é a maior 
fabricante de computadores 

do mundo, com um 
movimento comercial de 20 
bilhões de dólares por ano. 



ALAN TURING E AS REGRAS LÓGICAS

• Só por volta de 1936, as idéias de 
Babbage foram comprovadas, quando 
um jovem matemático de Cambridge, 

Alan Turing, publicou um artigo, pouco 
conhecido, On computable numbers. 

• Os cientistas admitiam que a 
matemática não era uma arte 
misteriosa, e sim uma ciência 

inteiramente relacionada com regras 
lógicas. Se uma máquina recebesse 

essas regras e o problema a ser 
solucionado, ela seria capaz de resolvê-

lo. No entanto, os esforços dos mais 
competentes matemáticos foram inúteis 

para desenvolver tal máquina. 

• Turing decidiu examinar o impasse de 
outra maneira. Verificou os tipos de 

problemas que uma máquina poderia 
resolver seguindo regras lógicas, e 

tentou fazer uma lista de todos eles.

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.amt.canberra.edu.au/turing.jpg&imgrefurl=http://www.amt.canberra.edu.au/turingb.html&h=512&w=355&prev=/images%3Fq%3DAlan%2BTuring%26svnum%3D10%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


O COLOSSUS

• Turing liderou unia equipe de pesquisa 
na Inglaterra e desenvolveu a mais 
secreta invenção da Segunda Guerra 
Mundial.

• O Colossus (esquerda), foi o 
primeiro computador eletromecânico 
do mundo;

• Através dele os aliados puderam 
decifrar os códigos alemães de 
mensagens "Enigma“ (direita), durante 
a guerra.

• DICA: Assistam ao filme →
O Jogo da Imitação (2014) 

HBO MAX

http://windshoes.hihome.com/person/turing/tu-enigma.JPG
http://images.google.com/imgres?imgurl=www.chez.com/vivett/public_html/crypto/image9.gif&imgrefurl=http://www.chez.com/vivett/public_html/crypto/&h=300&w=311&prev=/images%3Fq%3DAlan%2BTuring%26start%3D100%26svnum%3D10%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


TRATO FEITO Enigma - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Kc_kB5GhNnE


VÁLVULAS x TRANSISTORES

• Já nos anos 30 existiam as válvulas 
eletrônicas, muito usadas em rádios.

• Um daqueles antigos rádios dos 
"tempos da vovó" possuíam mais ou 
menos uma dúzia de válvulas 
eletrônicas. 

• As válvulas funcionavam como relés 
mais sofisticados. 

• Eram muito mais rápidas que os relés, 
mas tinham o inconveniente de 
durarem pouco tempo. 

• BUG (a origem do termo)?



VÁLVULAS x TRANSISTORES
• Nos anos 30 e 40 foram 

construídos vários 
computadores, ainda 
experimentais, utilizando as 
válvulas. 

• Esses computadores eram 
caríssimos e não eram usados, 
como hoje em dia, para 
aplicações comerciais. Eram 
usados para aplicações 
militares, como por exemplo, 
cálculos da balística para 
lançamentos de projéteis. 

• Esses computadores não eram 
tampouco fabricados em série. 
Cada modelo era um "filho 
único" da sua categoria. 

• Alguns eram tão grandes que 
mediam do tamanho de um 
ginásio de esportes. 



O ENIAC
• Depois da guerra, Turing colaborou no projeto do 

primeiro computador dos Estados Unidos.

• Construído em 1945, o ENIAC (Electronic
Numerical Integrator Analyzer and Computer), foi 

desenvolvido na Universidade da Pensilvânia. 

• O ENIAC era composto por nada menos do que 
17.468 válvulas, ocupando um galpão imenso de 

aproximadamente 170 metros quadrados e pesava 
30 toneladas.  

• Porém, apesar do tamanho, era  suficiente para 
processar apenas 5.000 adições, 357 

multiplicações e 38 divisões por segundo, bem 
menos até do que uma calculadora de bolso atual, 

das mais simples.

• Ainda imperfeito, de dois em dois minutos uma 
válvula se queimava!

• Em 14 de fevereiro de 1946, o ENIAC é 
mostrado oficialmente ao público em uma 

festa, e uma trajetória de míssil foi calculada ao 
vivo e sem erros, mostrando que ele era um 

sucesso.









BUG – BUGOU?
A origem mais remota do uso do termo para problemas 

tecnológicos, ao que tudo indica, é de 1947, quando ele foi 

usado para relatar um erro no computador Mark II, na 

Marinha dos Estados Unidos.

Grace Murray Hopper tentava achar um 

problema em seu computador. Quando descobriu 

o problema, ela percebeu que havia um inseto 

morto no computador. Desde então o termo bug 

passou a ser usado. E olha o relatório que ela 

escreveu sobre o ocorrido



VÁLVULAS x TRANSISTORES

• O desenvolvimento do computador continuou, 
mas só com a invenção do transistor de silício, 
em 1947, tornou-se possível aumentar a 
velocidade das operações na computação.

• Os transistores substituíram as válvulas: são 
mais rápidos, mais exatos e não geram calor. 

• Assim como as válvulas, são interruptores 
eletrônicos que se ligam e desligam e podem 
representar os algarismos 0 e 1 do código 
binário. 

• Durante os anos 50 e começo dos 60, 
construíram-se computadores maiores e mais 
rápidos, usados em grandes empresas e 
órgãos do governo.

Primeiro transistor

Transistor moderno

Pedra de silício



OS MICROCHIPS

• Foram então criados os primeiros 
CIRCUITOS INTEGRADOS, também 
chamados de CHIPS. 

• Basicamente, um circuito integrado é 
um pequeno componente eletrônico 
que possui em seu interior, centenas, 
ou até milhares de transistores. 

• Enquanto um transistor é equivalente 
a uma válvula e tem um tamanho 
muito menor, um CHIP dos mais 
simples tem, aproximadamente, o 
mesmo tamanho que um transistor 
comum, mas em seu interior 
existem, na verdade, centenas de 
transistores. 



OS MICROCHIPS

• Construídos com vários transistores sobre 
o mesmo waffer de silício, (dentro do 
mesmo encapsulamento), obteve-se, de 
forma gritante, grande redução do custo e 
tamanho dos computadores. 

• O primeiro microchip comercial foi lançado 
pela Intel em 1971 e chamava-se 4004. 

• Como o nome sugere, ela era um 
processador de apenas 4 bits que era 
composto por pouco mais de 2000 
transistores. 



OS MICROCHIPS

• Ligando-se um microprocessador a alguns 
chips de memória e alguns outros chips 
auxiliares, tornou-se possível construir um 
computador inteiro em uma única placa de 
circuito. 

• Esse computador, por ter um tamanho 
muito menor que os computadores da 
época (início dos anos 70), passou a ser 
conhecido como MICROCOMPUTADOR. 

• Esses primeiros microcomputadores eram 
bem diferentes dos atuais. Não tinham, 
por exemplo, teclado, nem vídeo, nem 
impressora. Eram ligados a um aparelho 
chamado de TELETYPE (ou TELETIPO). 

• O teletipo era uma máquina de escrever 
que continha uma leitora e uma 
perfuradora de fita de papel. 



O MICROPROCESSADOR

• Graças ao nível de 
miniaturização que temos 
atualmente, estas quantidades 
fabulosas de transistores ocupam 
uma área muito pequena. 

• Um Athlon Thunderbird por 
exemplo mede apenas 112 
milímetros quadrados. 

• Com isto, um único waffer de 
silício é suficiente para produzir 
vários processadores, que são 
separados no final do processo
de fabricação.



como é feito um micro-chip – YouTube

5m - básico

Fabricação de Chips - Como Microchips 

são feitos? - Infineon (Tradução e 

dublagem: Matteo Reis) – YouTube

Muito detalhado

Veja um Microchip por um Microscópio: 

Um Universo de Bilhões de coisas 

Acontecendo | AstroPocket – YouTube

1m50 -

A CRIAÇÃO DOS PROCESSADORES EXPLICADA – YouTube

1m50 – 14m

Intel Manufacturing Images (B-Roll, Photos) | Intel 

Newsroom

https://www.youtube.com/watch?v=tGGM2x5BHTs
https://www.youtube.com/watch?v=Xos17z1sn3Y
https://www.youtube.com/watch?v=cnobo7qbjmc
https://www.youtube.com/watch?v=CiMnb06C4po
https://newsroom.intel.com/press-kits/intel-manufacturing-video-b-roll/#gs.uahpun














IBM 305 Ramac - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4db0wD6mlWg&t=1s


SSD vs 7200rpm HD - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Dt6VbOY3xE0&t=20s










OS PRIMEIROS 
COMPUTADORES PESSOAIS

• O 4004 era um projeto bastante 
rudimentar, que processava 

apenas 4 bits por vez e operava 
a apenas 1 MHz. 

• Na verdade, o 4004 era tão 
lento que demorava 10 ciclos 

para processar cada instrução, 
ou seja, ele processava apenas 

100.000 instruções por 
segundo. 

• Hoje em dia esses números 
parecem piada, mas na época 

era a última palavra em 
tecnologia. 

• O 4004 foi usado em vários 
modelos de calculadoras.

Intel 4004 (visão interna)

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.home.zonnet.nl/bloemberg111/reviews/4004.jpg&imgrefurl=http://www.home.zonnet.nl/bloemberg111/cpu.htm&h=439&w=532&prev=/images%3Fq%3D4004%26svnum%3D10%26hl%3Dpt%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


OS PRIMEIROS 
COMPUTADORES PESSOAIS

• Pouco tempo depois, a Intel lançou um novo 
processador, que fez sucesso durante muitos 
anos, o 8080. 

• Este já era um processador de 8 bits, e 
operava a incríveis 2 MHz: “Ele é capaz de 
endereçar até 64 KB de memória e é rápido, 
muito rápido!” como dito num anúncio 
publicitário do Altair 8800. 

• No modelo básico, o Altair custava apenas 
439 dólares na forma de Kit, (isso em 1975).

• Em valores de hoje isso equivale a quase 
4.000 dólares. Parece bastante, mas na 
época esse valor foi considerado uma 
pechincha, tanto que foram vendidas 4.000 
unidades em 3 meses, depois de uma 
matéria da revista Popular Eletronics. 

Intel 8008

(visão interna)





Apple I (julho de 1976)

O primeiro produto criado pela Apple, o Apple 1, foi 
exibido pela primeira vez em abril de 1976 no 
Homebrew Computer Club em Palo Alto, Califórnia. 
Na época, o aparelho se destacou por ser uma única 
placa totalmente montada com cerca de 60 chips, 
enquanto os demais computadores primitivos eram 
vendidos em kits. Ainda assim, os consumidores 
precisavam adicionar um gabinete, fonte de energia, 
teclado, fonte e monitor para começar a usar as 
máquinas em suas casas ou escritórios.

Apple 1 Original 1976 sistema de computador 1st Steve 

Wozniak projetada com computador | eBay

https://www.ebay.com/itm/APPLE-1-Original-1976-Computer-System-1st-Steve-Wozniak-designed-computer-and/174195921349




Apple II (Junho de 1977)

Lançado em 10 de junho de 1977, o Apple II é bem mais 
parecido com o computador que conhecemos atualmente. A 
máquina já vinha com um gabinete plástico composto por 
teclado e saídas para monitor ou televisão. O preço variava 
entre US$ 1.298 e US$ 2.638 na época do lançamento.

Apple II - 1977 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CxJwy8NsXFs


O IBM PC (Personal Computer ou "computador pessoal") foi a 

versão original e progenitor da plataforma de hardware dos "IBM 

PC compatíveis". Lançado em 12 de Agosto de 1981, o modelo 

original recebeu a denominação IBM 5150. 

A expressão "Personal Computer" ("Computador Pessoal") era 

de uso comum antes de 1981, e foi usada em 1972 para 

caracterizar o Alto do Xerox PARC. Todavia, devido ao sucesso 

do IBM PC, o que tinha sido um termo genérico passou a 

significar especificamente um microcomputador compatível com 

a especificação da IBM.

O PC chegou ao mercado custando a partir de US$ 1.565 

(US$ 4.700 em valores atuais, quase R$ 24,600). 

Unidades de disquete, monitor e impressora eram 

opcionais.

1984 IBM Personal Computer commercial. - YouTube

IBM Personal Computer Boot Up - YouTube

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_compat%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xerox_PARC
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microcomputador
https://www.youtube.com/watch?v=1t6o48tHSME
https://www.youtube.com/watch?v=X3aqJQPQKhs


• Em 1983 a Apple apareceu com uma 
grande novidade, o Lisa. 

• Em sua configuração original, o Lisa vinha 
equipado com um processador Motorola 

68000 de 5 MHz, 1 MB de memória RAM, 
dois drives de disquete de 5.25” de 871 

KB, HD de 5 MB e um monitor de 12 
polegadas, com resolução de 720 x 360. 

• Era uma configuração muito melhor do 
que os PCs da época, sem falar que o 

Lisa já usava uma interface gráfica 
bastante elaborada e já contava com uma 

suíte de aplicativos de escritório à lá 
Office. 

• O problema era o preço, 10.000 dólares. 
Isso em valores da época, em valores 

corrigidos seria quase o dobro.

OS PRIMEIROS 
COMPUTADORES PESSOAIS



DICA: Assistam ao filme Piratas do Vale do Silício 

(2007)



Trailer | Piratas da Informática | Piratas do Vale do Silício 

(1999) Legendado - YouTube

Macworld NY 1999-Noah Wyle imitating Steve Jobs -

YouTube

Filmes sobre Steve Jobs

Pirates of Silicon Valley (1999) 
Jobs (2013) 
Steve Jobs (2015) 

Michael Fassbender

Ashton Kutcher

Noah Wyle

JOBS - Trailer Oficial HD Legendado - YouTube

Steve Jobs - Trailer Internacional - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qma8YVHev0c
https://www.youtube.com/watch?v=TIClAanU7Os
https://www.youtube.com/watch?v=pT2Rp7c9Qok
https://www.youtube.com/watch?v=3CQVleOp9Ns




FUTURO:
COMPUTAÇÃO QUÂNTICA



FUTURO:
COMPUTAÇÃO QUÂNTICA

• Na escola aprendemos a calcular a posição, velocidade, energia, etc. de objetos
que se movem, aplicando as leis da Mecânica de Newton. No mundo dos
átomos e moléculas estas leis não funcionam. Para descrever corretamente o
comportamento desses objetos, é preciso utilizar as leis da Mecânica Quântica.

• Essa diferença tem conseqüências dramáticas para a computação, e a razão é a
seguinte: os circuitos eletrônicos que representam os bits de informação nos
computadores atuais seguem as leis da física clássica. Como conseqüência,
cada bit em um computador clássico só pode adquirir um dos valores, "0"
ou "1", que são, por sua vez, mutuamente excludentes. Acontece que no mundo
dos átomos, a Mecânica Quântica nos ensina que os bits (que no caso
quântico são chamados de quantum-bits, ou qubits ) podem
simultaneamente adquirir os valores "0" e "1"!

• Esta propriedade é chamada de superposição de estados quânticos, e para
entender o seu alcance, considere a seguinte analogia: suponha que você tenha
uma moeda e esteja brincando de "cara ou coroa". Você joga a moeda para o
alto e sabe que ao cair no chão, o resultado será ou "cara" ou "coroa", com
probabilidade igual a 50% para cada lado. Se a moeda fosse um objeto quântico,
o resultado poderia ser "cara", "coroa", ou qualquer superposição dos dois, como
se a moeda pudesse cair com as duas faces para cima ao mesmo tempo! Se
você atribuir o estado lógico "0" para "cara" e "1" para "coroa", você poderia, com
uma moeda quântica, superpor os estados lógicos que classicamente são
excludentes.



• Essa estranha propriedade da superposição já foi demonstrada
muitas vezes em laboratórios de física em todas as partes do
mundo.

• Para a computação, ela representa um ganho inimaginável de
velocidade de processamento, pois todas as sequências de bits
possíveis em um computador poderiam ser manipuladas
simultaneamente.

• A demonstração mais espetacular deste ganho de velocidade foi
feita em 1993 por um cientista americano chamado Peter Shor.
Ele inventou um algoritmo quântico para fatorar números
grandes, um problema muito difícil para computadores clássicos.

• A tabela ao lado mostra comparações entre os tempos de
fatoração necessários para algoritmos clássicos e o algoritmo de
Shor, em função do tamanho do número a ser fatorado.

Comprimento 

do número a 

ser fatorado 

(em bits)

Tempo de 

fatoração por 

algoritmo 

clássico

Tempo de 

fatoração 

com o 

algoritmo de 

Shor

512 4 dias 34 

segundos

1024
100 mil 

anos
4,5 

minutos

2048

100 mil 

bilhões de 

anos
36 minutos

4096

100 

bilhões de 

quatrilhões 

de anos

4,8 horas

FUTURO:
COMPUTAÇÃO QUÂNTICA



FIM ????


