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RESUMO 

MANNES, Paula. Integração do Portugol Core com o Bipide. Itajaí, 2013. 137. Trabalho 

Técnico-científico de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Centro 

de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2013.  

 

A disciplina de Algoritmos e Programação, em cursos relacionados à Ciência da Computação, 

possui um histórico de problemas de aprendizagem, desistências e reprovações. Vários destes 

problemas já foram discutidos pelo Grupo de Informática na Educação da Univali 

(Universidade do Vale do Itajaí), onde algumas ferramentas foram propostas visando o auxílio 

à aprendizagem das disciplinas relacionadas. São produtos deste esforço o Portugol Core, o 

PortugolStudio e o Bipide. Este último permite o desenvolvimento de programas em linguagem 

Portugol, assim como a conversão na linguagem de montagem dos processadores BIP e a 

simulação desses programas em seu modelo de arquitetura. A proposta deste trabalho surge da 

demanda de atualizar o compilador Portugol existente no Bipide para a versão mais recente, já 

que a mesma possui sintaxe diferente daquela utilizada no PortugolStudio. A diferença de 

sintaxe gera desconforto no aprendizado para os alunos que utilizam ambas as ferramentas nas 

disciplinas do curso. O objetivo deste trabalho é realizar a integração da ferramenta Bipide com 

o Portugol Core. Durante este trabalho, foi realizado um estudo da estrutura de código 

intermediário em ASA (Árvore Sintática Abstrata) disponibilizada pelo Portugol Core, e 

também do seu mecanismo de leitura. Para previsão das alterações necessárias no Bipide, 

também foi realizado um estudo a respeito da organização de sua implementação, bem como 

houve a necessidade do entendimento da interface CORBA disponibilizada pelo Portugol Core 

para integração com ferramentas C#. Foi realizado o passo a passo descrito no Manual de 

Integração do Portugol, e dessa forma foi possível realizar contribuições para seu 

aperfeiçoamento. Para que a geração de código assembly fosse desenvolvida considerando as 

restrições dos processadores BIP, foi realizado um estudo na arquitetura das versões I, II, III e 

IV do BIP. Este trabalho contemplou o desenvolvimento do gerador de código assembly e 

efetiva integração das ferramentas, contribuindo com a melhoria da ferramenta Bipide e 

gerando as consequentes contribuições na área de Informática na Educação. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem de Algoritmos. Portugol. Bipide. 

 



 

 

ABSTRACT 

The discipline of Algorithms and Programming, in Computer Science courses and related has 

a history of learning problems, dropouts and reproofs. Several of these problems had already 

being discussed by the Informatics on Education Group at Univali (Universidade do Vale do 

Itajaí), where some tools were proposed to aid the learning of related disciplines. Tools such 

as Portugol Core, PortugolStudio and Bipide are products of this effort. Bipide allows the 

development of programs written in Portugol, as well as the conversion into processors BIP’s 

assembly language and the simulation of these programs on its architecture model. The purpose 

of this work arises from the demand to update the existing Portugol compiler in Bipide to the 

latest version, since it has a different syntax from that used in PortugolStudio. The difference 

in syntax between both tools causes discomfort in learning for students who use them in 

disciplines of the course. The aim of this work is integrate the Bipide with Portugol Core. 

During this work, it was made a study of the intermediate code structure of AST (Abstract 

Syntax Tree) provided by Portugol Core, and of their reading mechanism. To predict the 

necessary changes in Bipide, a study was conducted on the organization of its implementation. 

It was necessary to understand the CORBA interface provided by Portugol Core for integration 

with C# tools. It was performed following the step-by-step instructions described in The 

Portugol’s Integration Manual, and through it, contributions could be made to its improvement. 

In addition, a study was conducted on the BIP architecture versions I, II, III and IV, this allows 

to develop the assembly code generation considering constrains of the BIP family. This work 

accomplished the development of the assembly code generator and effective integration of tools, 

contributing to improve Bipide and generating subsequent contributions in the field of 

Informatics in Education. 
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1  INTRODUÇÃO 

A disciplina de algoritmos é fundamental em cursos de Computação, porém traz consigo 

um histórico de índices de problemas de aprendizagem, desistências e reprovações 

(RODRIGUES, 2004 apud HOSTINS; RAABE, 2007). Existe um constante esforço por parte 

do grupo de pesquisa em Informática na Educação da Univali em encontrar alternativas para os 

problemas de aprendizagem que ocorrem especialmente na disciplina de Algoritmos e 

Programação (RAABE e SILVA, 2005).  

Um dos produtos deste esforço foi o desenvolvimento do WebPortugol (HOSTINS; 

RAABE, 2007), que é uma ferramenta web para auxiliar os estudantes durante o aprendizado 

de programação na pseudolinguagem Portugol (português estruturado). 

É possível observar nos trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica 

brasileira que existe uma tendência para o uso de pseudo-linguagens com palavras 

reservadas em idioma português para a introdução das noções fundamentais de 

programação. Esta tendência também é observada nos livros didáticos utilizados nas 

disciplinas introdutórias e tem sido adotada para permitir que a aprendizagem esteja 

focalizada nos aspectos da lógica de programação sem se deter em detalhes 

específicos de sintaxe das linguagens de programação e reduzindo também a barreira 

do idioma estrangeiro utilizado nas linguagens de programação. (HOSTINS; RAABE, 

2007, p.97) 

A utilização de ferramentas no ensino de algoritmos se dá no seguinte cenário: um 

ambiente de estudo com ferramentas para composição de código fonte onde o aluno possa 

experimentar a linguagem de programação e verificar sua execução. Normalmente essas 

ferramentas possuem um editor de textos e um compilador de forma integrada. (PELZ, 2011) 

A sintaxe Portugol 2.0 foi lançada em 2009, dois anos após a criação do WebPortugol. 

A proposta para alteração de sintaxe teve o objetivo de tornar o Portugol mais parecido com as 

linguagens C e PHP, linguagens já consolidadas no mercado, tornando mais intuitiva e rápida 

a curva de aprendizagem necessária para a migração entre linguagens (NOSCHANG, 2012).  

Para atender à necessidade de uma ferramenta com suporte ao Portugol 2.0, foi 

desenvolvido o PortugolStudio, que é um ambiente de desenvolvimento para criação e execução 

de programas escritos em Portugol 2.0. De forma independente do ambiente de 

desenvolvimento, foi desenvolvido o Portugol Core, núcleo do Portugol 2.0, e que é dividido 

entre: analisador sintático, analisador semântico e interpretador (NOSCHANG, 2012).  
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Outro produto do mesmo grupo de pesquisa é a ferramenta Bipide (Ambiente de 

Desenvolvimento Integrado para a Arquitetura dos Processadores BIP) criada por Vieira 

(2009), durante a realização de seu Trabalho de Conclusão de Curso na Univali. Esta ferramenta 

tem por objetivo criar mecanismos para melhorar o aprendizado nas disciplinas iniciais do curso 

de Ciência da Computação. Através dela, são proporcionados meios para reduzir a abstração 

existente entre os conceitos de programação com os aspectos concretos de hardware (VIEIRA, 

RAABE e ZEFERINO, 2010), este, que é outro fator de dificuldade encontrado no aprendizado 

dos acadêmicos. A ferramenta Bipide possibilita o desenvolvimento de programas em 

linguagem Portugol, assim como a conversão na linguagem de montagem dos processadores 

BIP e a simulação desses programas em seu modelo de arquitetura (VIEIRA, RAABE e 

ZEFERINO, 2010). 

Atualmente a ferramenta é utilizada em diversas disciplinas na Univali como 

Algoritmos e Programação, Arquitetura e Organização de Computadores e Compiladores, e há 

pretensões de ampliar este uso, inclusive para uso no Ensino Médio. 

Os processadores da família BIP (Basic Instruction Processor), que possuem um 

conjunto de instruções mínimo, vinham sendo utilizados de forma incremental nas aulas iniciais 

para auxiliar no aprendizado de conceitos de arquitetura e organização de computadores.  

A família BIP (versões I, II, III e IV) é adotada em suas diferentes versões no Bipide, 

para que o acadêmico possa simular seu algoritmo em cada uma delas e compará-los, conforme 

sua necessidade. Cada versão possui diferentes instruções e características, conforme descrito 

a seguir: no BIP I são tratados “[...] níveis de linguagem, constantes, variáveis, representação 

de dados e de instruções, conjuntos de instruções, programação em linguagem de montagem e 

geração de código na linguagem da máquina” (MORANDI et al., 2006, p.76);  no BIP II foi 

feita a inclusão de suporte a implementação de estruturas de controle para desvios (condicionais 

e incondicionais) e laços de repetição, incluindo, o suporte a operações relacionais (MORANDI 

et al., 2006); o BIP III “acrescenta instruções de lógica focando na inclusão de suporte a 

operações de lógica bit a bit” (VIEIRA; RAABE; ZEFERINO, 2010, p.34); e por fim, o BIP 

IV estende funcionalidades do BIP III e utiliza algumas instruções presentes no 
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microcontrolador μBIP1, permitindo interação com o usuário através de operações de E/S,  

deslocamento bit-a-bit e manipulação de vetores (RECH, 2011). 

O trabalho de Noschang (2012) demonstrou a viabilidade de integrar o Portugol Core 

com o Bipide. Os artefatos que permitem essa integração estão atualmente disponibilizados em 

um repositório OpenSource (código aberto) no GitHub (GITHUB INC, 2013). Entre as 

sugestões feitas pelo autor, para trabalhos futuros, está a refatoração e adaptação do Bipide, 

possibilitando a integração desse novo compilador. 

1.1  PROBLEMATIZAÇÃO 

1.2  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O Bipide, mesmo após a criação do Portugol Core, permaneceu com base em Portugol 

1.1, versão da pseudolinguagem pela qual foi desenvolvido em seu projeto inicial. A diferença 

existente entre a versão 1.1 e a versão 2.0 (atual) do Portugol gera um desconforto aos alunos 

que utilizam as ferramentas Bipide e PortugolStudio nos semestres iniciais na Univali, pois, em 

um curto período de tempo (três semanas aproximadamente) são aprendidas duas sintaxes 

diferentes para programação em Portugol.  

Além disso, o Portugol 2.0, associado ao Portugol Core, tende a evoluir integrando 

novas funcionalidades resultantes de trabalhos do Grupo de Informática na Educação da 

Univali, enquanto que o compilador do Portugol 1.1 que é utilizado no Bipide não seria 

beneficiado com estas melhorias. 

1.2.1  Solução Proposta 

Segundo Noschang (2012), o Bipide permite a programação de algoritmos escritos em 

uma variação da linguagem Portugol que suporta um conjunto reduzido de comandos, uma vez 

que foi desenvolvido baseado na versão 1.1 do Portugol. O desenvolvimento da solução envolve 

a integração do Portugol Core com o Bipide, o que permitiu o aproveitamento do compilador 

do Portugol Core, bem como sua análise semântica e sintática. Além disso, o fato do Portugol 

Core disponibilizar uma representação de código comum em estrutura ASA (Árvore Sintática 

                                                 

 
1Versão do BIP que apresenta funcionalidades típicas de microcontroladores, como portas 

de entrada-e-saída, controlador de interrupções e um temporizador (PEREIRA, 2008)  
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Abstrata), permitiu que a geração de código assembly fosse também aproveitada para o 

compilador C integrado ao Bipide, trabalho desenvolvido paralelamente por Oliveira Junior 

(2013). 

Para o desenvolvimento da integração, foram utilizados alguns artefatos de 

documentação produzidos pelo trabalho de Noschang (2012). Utilizou-se e aprimorou-se o 

Manual de Integração do Portugol, que é uma documentação com o passo a passo para a 

integração do Portugol Core com aplicações em C# (lê-se “C sharp”). Também foi aproveitado 

o módulo de integração que utiliza a arquitetura CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture), a qual permite a comunicação entre objetos em linguagens de programação 

diferentes de forma transparente.  

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo Geral 

Realizar a integração da ferramenta Bipide com o Portugol Core. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 Atualizar a sintaxe do Bipide para a mesma versão do PortugolStudio, a fim de 

diminuir o desconforto na utilização das duas ferramentas pelos alunos; 

 Integrar o compilador Portugol Core com o Bipide;  

 Avaliar e sugerir melhorias ao Manual de Integração do Portugol;  

 Implementar um gerador de código Assembly usando como base a Árvore Sintática 

Abstrata (ASA); 

 Restringir a linguagem conforme o suporte da versão selecionada do BIP. 

1.4  METODOLOGIA 

A metodologia adotada no desenvolvimento deste trabalho foi dividida em seis etapas: 

1. Adesão ao desenvolvimento do Portugol Core: Foram realizados estudos e 

contribuições ao projeto Portugol Core através da adesão ao projeto disponível 

no GitHub. E principalmente, contribuiu-se ao projeto com a refatoração da 

estrutura ASA do Portugol Core. 
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2. Estudo da ferramenta Bipide: A ferramenta Bipide foi estudada através de 

documentação, Trabalhos de Conclusão de Curso e artigos relacionados. 

Também foi feita a configuração do ambiente de desenvolvimento do Bipide e 

o código fonte foi analisado a fim de permitir a realização do desacoplamento 

do compilador. O estudo permitiu a construção de alguns artefatos de apoio ao 

desenvolvimento que são ilustrados no capítulo de projeto desta monografia. 

3. Avaliação da documentação de integração: Foram estudados os mecanismos de 

integração disponíveis pelo Portugol Core, através da documentação existente 

no GitHub, e da realização de buscas em referências e no trabalho de Noschang 

(2012) a respeito da arquitetura CORBA. Foi seguido o Manual de Integração 

em uma situação prática onde foi possível propor melhorias ao mesmo. 

4. Gerador de código: Inicialmente, foram realizados estudos voltados aos 

processadores da família BIP, que são suportados pela ferramenta Bipide, 

através de consultas a Trabalhos de Conclusão de Curso e artigos relacionados. 

Realizou-se um estudo do Assembly e das restrições impostas por cada versão 

do BIP. Nessa etapa, fez-se também um estudo sobre o padrão de projeto Visitor, 

através de consultas a livros e às implementações existentes do padrão no 

Portugol Core. Por fim, cumpriu-se o desenvolvimento do gerador de código 

assembly baseado na estrutura ASA do Portugol.  

5. Validação: Nessa etapa, foi realizado o teste da ferramenta Bipide, validando seu 

funcionamento e eliminando erros gerados na fase de implementação. Essa etapa 

ocorreu durante e após a etapa de desenvolvimento. Foram aproveitados os 

programas de testes de Rech (2011), trabalho de TTC que acrescentou o BIP IV 

no Bipide, pois abrangem um grande número de instruções. Foram também 

realizados outros programas de testes para que se tivesse uma avaliação 

completa da implementação realizada. Dessa forma foi possível garantir que os 

resultados após a integração atendessem completamente os resultados 

anteriormente atingidos. 

6. Documentação. Consiste na redação do relatório de TTC e artigo, onde se 

registrou todo o processo pertinente à pesquisa científica e ao desenvolvimento 

do projeto.  
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1.5  ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

Este documento está estruturado em quatro capítulos: Introdução, Fundamentação 

Teórica, Desenvolvimento e Conclusões. 

O Capítulo 1 apresentou a visão geral do trabalho, com a formulação do problema e um 

proposta de solução proposta, assim como os objetivos e metodologia. 

O Capítulo 2, Fundamentação Teórica, apresenta uma visão geral dos conceitos de 

compiladores, descreve os aspectos importantes da ferramenta Bipide e do compilador Portugol 

Core e sua IDE PortugolStudio. 

O Capítulo 3, Desenvolvimento, descreve as principais mudanças realizadas na 

ferramenta Bipide, descreve a versão original e a nova versão do analisador semântico deste, 

descreve também como era realizada a geração de código do Bipide e como ela ficou após a 

conclusão do desenvolvimento. 

O Capítulo 4, Conclusões, apresenta um apanhado geral do trabalho, suas motivações, 

o alcance dos objetivos propostos e suas contribuições.
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta os temas relevantes a este trabalho. Na Seção 2.1 são descritos 

os conceitos básicos de compiladores. Na Seção 2.2, é descrita a ferramenta Bipide, seus 

recursos, organização e seu compilador. Na Seção 2.3, é descrita a ferramenta Portugol Core, 

seu histórico, organização e documentação. 

2.1  COMPILADORES 

As linguagens de programação mais utilizadas são aquelas de alto nível, pois são as mais 

próximas às linguagens naturais. Para que os programas escritos em alto nível sejam 

operacionais, são traduzidos em linguagem de máquina. Essa tradução é feita por meio de 

compiladores, Aho (et al., 2008, p.1) descreve o conceito de compilador:  

Um compilador é um programa que recebe como entrada um programa em uma 

linguagem de programação – a linguagem-fonte – e o traduz para um programa 

equivalente em outra linguagem – a linguagem objeto. 

Conforme Louden (2004), a linguagem-fonte geralmente é uma linguagem de alto nível, 

como C ou C++, e a linguagem-alvo é um código-objeto para a máquina-alvo, ou seja, um 

código escrito usando as instruções de máquina do computador no qual é executado. 

Os compiladores têm sua origem com o advento do computador de programa 

armazenado por John von Neumann (1940), quando se tornou necessário escrever sequências 

de código para que os computadores pudessem efetuar as computações desejadas (LOUDEN, 

2004). Inicialmente, esses programas eram escritos em linguagem de máquina, na qual a 

comunicação ocorre de forma direta com o computador, registradores e operações de máquina 

bastante primitivas (PRICE; TOSCANI, 2001).  

A segunda geração de linguagens de programação foram as linguagens simbólicas ou 

de montagem. Códigos de operação e endereços binários foram substituídos por mnemônicos, 

em que instruções de endereço de memória adotam uma forma simbólica (LOUDEN, 2004; 

PRICE; TOSCANI, 2001). 

A linguagem de montagem, no entanto, possui alguns problemas: não é fácil para ser 

escrita, é difícil para ser lida e se entender o que nela é escrito. Outra característica da mesma, 

é o fato de ela ser extremamente dependente de máquina em particular daquela para a qual é 
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escrita, desta forma o código que é escrito para um computador, deve ser reescrito para outro 

(LOUDEN, 2004). 

O passo seguinte na tecnologia de programação foi escrever operações de um programa 

de forma concisa, semelhante a uma notação matemática ou linguagem natural, menos 

dependente de uma máquina em particular, com um nível de abstração mais elevado e passível 

de tradução por um programa em código executável (LOUDEN, 2004). Trata-se da terceira 

geração de linguagens de programação que surgiu na década de 60, estando entre elas as 

linguagem FORTRAN e seu compilador desenvolvido pelo grupo da IMB. (LOUDEN, 2004; 

PRICE; TOSCANI, 2001). 

As subseções seguintes descrevem as principais etapas de compiladores, tendo como 

foco a etapa de geração de código intermediário a qual promove padronização e reutilização de 

código. 

2.1.1  Etapas 

Um compilador possui diversas fases, ou etapas, para operações lógicas distintas. Essas 

etapas podem estar de forma separada dentro do compilador, sendo escritas de forma 

independente, porém na prática normalmente são agrupadas (LOUDEN, 2004; PRICE; 

TOSCANI, 2001). A seguir são descritas as seguintes fases de um compilador: análise léxica, 

análise sintática, análise semântica, geração de código intermediário, otimização de código e 

geração de código-objeto. 

Análise Léxica 

Nessa etapa, o programa-fonte é lido, normalmente fornecido como uma sequência de 

caracteres. A análise léxica realiza a organização das sequências de caracteres em unidades 

significativas denominadas marcas ou lexemas (LOUDEN, 2004). Para cada lexema, o 

analisador léxico produz como saída um token no formato: <nome-token, valor-atributo> que é 

passado para fase de análise sintática. O primeiro componente, nome-marca, é um símbolo 

abstrato usado durante a análise sintática, e o segundo, valor-atributo, aponta para uma entrada 

da tabela de símbolos referente ao token (AHO et al., 2008). 

O Quadro 1 exemplifica a análise léxica através de uma linha de código escrita em C.  
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Quadro 1. Linha de código em C 
   a[index] = 4 + 2; 

Fonte: Louden (2004) 

No Quadro 1, são demonstradas as marcas do programa, onde cada uma pode ser 

composta por um ou mais caracteres, que são agrupados como uma unidade antes do 

processamento. 

Quadro 2. Marcas da análise léxica 
Marca Descrição Token 

a Identificador <id, 1> 

[ Colchete à esquerda <[> 

index Identificador <id, 2> 

]  Colchete à direita <]> 

=  Atribuição <=> 

4 Número <4> 

+  Sinal de adição <+> 

2 Número <2> 

Fonte: Adaptado de Louden (2004), Aho (et al., 2008) 

Os tokens no Quadro 2 são passados ao analisador sintático. O token da marca “a” é 

mapeado da seguinte forma “<id,1>”, sendo que id é um símbolo abstrato que significa 

identificador e 1 aponta para a entrada na tabela de símbolos onde se encontra a. O símbolo de 

colchetes, atribuição e números são mapeados para tokens sem identificadores já que esses não 

precisam um valor de atributo (AHO et al., 2008). 

Análise Sintática 

A análise sintática determina a sintaxe, ou estrutura, de um programa (LOUDEN, 2004). 

Na fase de análise sintática são utilizados os componentes dos tokens produzidos pelo 

analisador léxico para criar uma representação intermediária tipo árvore, que mostra a estrutura 

gramatical de tokens. Nessa estrutura, conhecida como árvore sintática ou árvore de derivação, 

cada nó interior representa uma operação e os filhos do nó representam os argumentos da 

operação (AHO et al., 2008). 

Análise Semântica 

Segundo Louden (2004), a semântica de um programa é o seu “significado”, isto é, trata-

se do fator que determina o comportamento do programa durante a execução. O analisador 

semântico utiliza a árvore de sintaxe e as informações na tabela de símbolos para verificar a 

consistência semântica do programa-fonte com a definição da linguagem. Ele também reúne 
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informações sobre os tipos de dados e as salva na árvore de sintaxe ou na tabela de símbolos 

para uso subsequente durante a geração de código intermediário (AHO et al., 2008). Portanto, 

o analisador semântico anota a árvore sintática com os tipos de todas as subexpressões e verifica 

se as atribuições fazem sentido entre os tipos, caso contrário, declara um erro de divergência 

entre tipos (LOUDEN, 2004). 

Geração de código intermediário 

No processo de tradução do programa-fonte para o código-objeto, o compilador pode 

produzir uma ou mais representações intermediárias. Árvores de sintaxe denotam uma forma 

de representação intermediária, e normalmente são utilizadas durante a análise sintática e 

semântica (AHO et al., 2008). Na próxima subseção, a geração de código intermediário é 

melhor descrita juntamente com uma de suas representações, a ASA. 

Otimização de código 

A fase de otimização de um código realiza transformações no código em representação 

intermediária com o objetivo de melhorá-lo. Normalmente o objetivo é torná-lo mais rápido, 

porém, podem existir outras necessidades como código menor ou código que consuma menor 

energia (AHO et al., 2008). 

Ainda em Aho (2008), sabe-se que existem diversos compiladores que realizam a 

otimização de código sem atrasar muito o tempo de compilação, mas há aqueles dedicados, 

chamados de “compiladores otimizadores”, que exploram ao máximo as oportunidades de 

otimizações. 

Geração de código-objeto 

O gerador de código produz, a partir do código intermediário, o código para a máquina-

alvo (LOUDEN, 2004). Para realizar a geração de código objeto, o gerador de código recebe a 

representação intermediária do programa fonte e faz o mapeamento para a linguagem objeto.  

É nessa fase da compilação que as propriedades da máquina-alvo se tornam o fator 

principal. Não é apenas necessário usar as instruções conforme apresentadas na 

máquina-alvo, mas também as decisões sobre a representação de dados assume um 

papel importante, como, por exemplo, quantos bytes ou palavras as variáveis de 

inteiros e de ponto flutuante ocuparão na memória. (LOUDEN, 2004, p.12) 
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Conforme também afirma o autor Aho (et al., 2008), se a linguagem-objeto for código 

de máquina de alguma arquitetura, deve-se definir os registradores ou localizações de memória 

para cada uma das variáveis usadas pelo programa. 

2.1.2  Etapa de Geração de código intermediário 

O modelo de análise e síntese de um compilador faz uso da geração de representação 

intermediária do programa-fonte, a partir do qual é utilizada para a geração do código-alvo. 

Segundo Aho (et al., 1995), apesar ser possível traduzir o programa-fonte diretamente na 

linguagem-alvo, existem alguns benefícios em se usar uma forma intermediária, que são: 

 Redirecionamento facilitado: um compilador para tradução em uma linguagem 

diferente pode ser criado aproveitando-se da geração de código intermediário 

existente; 

 Um otimizador de código pode ser aplicado à representação intermediária 

independentemente da linguagem. 

A Figura 1 demonstra compiladores para três linguagens e três máquinas alvo. Onde, 

cada linguagem pode gerar uma mesma representação intermediária, e através da mesma é 

possível realizar traduções para diferentes máquinas alvo.  

As vantagens da utilização de uma representação intermediária ficam evidentes quando 

comparado à Figura 2. Se uma representação intermediária não é adotada, a etapa de tradução, 

para este exemplo, deve ser feita três vezes para cada uma das linguagens, tornando o esforço 

em tradução muito maior. 

 

Figura 1. Vantagens da Representação Intermediária 

Fonte: Adaptado de Walker (2003). 
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Figura 2. Geração de código sem representação intermediária  

Fonte: Adaptado de Walker (2003). 

Uma das notações disponíveis para representação intermédia é a notação em árvore 

(CRESPO, 1998). A seguir é descrita a notação em Árvore Sintática Abstrata (ASA), utilizada 

para a geração de código intermediário.  

2.1.3  ASA (Árvore Sintática Abstrata) 

Uma Árvore Sintática Abstrata é uma representação da estrutura de uma cadeia de 

tokens. Os tokens aparecem como folhas da árvore e os nós internos representam os passos em 

uma derivação. Uma árvore de análise sintática comum contém muito mais informação que o 

necessário para um compilador gerar código executável.  

Ao comparar a árvore de análise sintática na Figura 3 com a árvore sintática abstrata na 

Figura 4, para a expressão “3 + 4”, pode-se verificar que a representação é feita de forma bem 

mais simplificada através da forma de Árvore Sintática Abstrata na Figura 4. 

 

Figura 3. Árvore de análise sintática 

Fonte: Adaptado de Louden (2004) 

 



25 

 

 

 

 

Figura 4. Árvore Sintática Abstrata 
Fonte: Adaptado de Louden (2004) 

 

Árvores Sintáticas Abstratas podem ser entendidas como uma representação em forma 

de árvore de uma notação simplificada que é denominada sintaxe abstrata, e que contém toda a 

informação necessária para a tradução (LOUDEN, 2004). 

Existem dois padrões de projeto que auxiliam na construção e manipulação de uma 

ASA, que são Composite Pattern e Visitor Pattern. Padrões de projeto são soluções reutilizáveis 

para problemas recorrentes no desenvolvimento de sistemas de software orientado à objetos 

(METSKER, 2004). Os dois padrões relacionados ao tema são descritos a seguir. 

Composite Pattern 

O Composite é um padrão de projeto formado por um grupo de objetos, sendo eles 

grupos ou folhas. Os grupos são aqueles que podem conter outros objetos em si próprios, as 

folhas são os que finalizam uma ramificação. Segundo Metsker (2004), uma importante ideia 

de modelagem consiste em projetar grupos para que possam conter itens individuais ou outros 

grupos. Esta é a ideia do padrão, isto é, define-se um tipo comum para grupos e itens, modelando 

os grupos para que possam conter a coleção de objetos desse tipo, gerando uma estrutura 

hierárquica. A intenção do padrão é permitir tratar os objetos individuais e composições de 

objetos uniformemente (METSKER, 2004). 

A Figura 5 demonstra a representação de uma estrutura de um composite comum. A 

classe Component é a interface compartilhada pelas classes Leaf e Composite, e Composite por 

sua vez contém objetos Composite e Leaf. 

A classe Composite do exemplo da Figura 5 possui um relacionamento de agregação 

com a classe Component, dessa forma ela pode vir a ter outras estruturas de Composite ou Leaf 

associadas à ela. Para implementar a estrutura ASA, pode-se utilizar o padrão Composite, visto 

que sua estrutura é compatível com estruturas em árvore. 
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Após o código-intermediário estar organizado em uma estrutura ASA através da 

padronização Composite, ele pode ser facilmente percorrido através de um padrão de visitação 

(Visitor Pattern) para recuperar as informações desejadas que estejam armazenadas na 

estrutura. 

 
Figura 5. Padrão Composite 

Fonte: Adaptado de Metsker (2004) 

 

Visitor Pattern 

Segundo Metsker (2004), o padrão Visitor nos permite definir uma nova operação para 

uma hierarquia, sem mudar as classes dela. Para implantar um padrão Visitor sobre uma 

estrutura existente, devemos primeiramente definir uma interface para visitantes e o acréscimo 

de métodos accept() à estrutura que o visitante irá chamar. O método accept() da estrutura irá 

chamar o método visit() do visitante, encaminhando via parâmetro sua própria estrutura. O 

visitante, ao receber o objeto, terá uma função específica para sua visitação, isto é, cada 

estrutura possui um método no visitador. Esses métodos podem possuir o mesmo nome, fazendo 

com que ocorra o evento de sobrecarga, onde somente o parâmetro das funções é diferente, 

tornando mais simples o mecanismo de visitação de objetos diferentes.  

Mestker (2004, p.306) também alerta sobre algumas fragilidades do padrão Visitor, que 

estão relacionadas à estrutura a qual ela visita: 

O desenvolvedor de um visitante deve estar consciente de algumas, se não de todas, 

sutilezas do projeto da hierarquia visitada. Em especial, os visitantes precisam estar 

conscientes de ciclos que possam ocorrer no modelo de objeto visitado. 

 class Padrão Composite

«interface»

Component

+ add(Component) : void

+ getChild(int) : void

+ operation()

+ remove(Component) : void

Leaf

+ operation()

Composite

+ add(Component) : void

+ getChild(int) : void

+ operation()

+ other()

+ remove(Component) : void

children
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O padrão Visitor possui sutilidades, principalmente relacionadas à possibilidade de 

formação de ciclos durante a leitura de uma estrutura. Este problema ocorre em estruturas não 

hierárquicas, portanto, árvores não são afetadas por este problema, já que possuem finais claros 

(as folhas). Este padrão, além disso, é bastante utilizado e aceito atualmente para o 

desenvolvimento de linguagens em conjunto com Árvore Sintática Abstrata (ASA), pois é 

possível criar diferentes comportamentos de visitação para se aproveitar a árvore. 

Quando desenvolvemos um analisador sintático de linguagem, podemos fazer com 

que o analisador crie uma árvore de sintaxe abstrata, uma estrutura que organize o 

texto de entrada de acordo com a gramática da linguagem. Podemos querer 

desenvolver uma variedade de comportamentos para acompanhar essas árvores, e o 

padrão Visitor é uma abordagem eficaz para permitir isso. (METSKER, 2004, p.305) 

 

Uma das vantagens que se tem ao empregar o padrão Visitor é a simplificação 

proporcionada ao código fonte que implementa as consultas à árvore. O método accept() é 

responsável por isto, pois no momento em que a estrutura retorna a resposta ao visitante, o 

mesmo automaticamente sabe quais de seus métodos é dedicado à visitação deste objeto. 

Metsker (2004, p.305) apontou o problema relacionado à necessidade de utilização de 

instanceof() para tornar possível o teste do tipo de objeto em questão: “Se precisarmos distinguir 

entre tipos de máquinas em nosso visitante, teremos de apelar para o uso de instanceof() ou de 

outra técnica para distinguir qual tipo de máquina o método visit() recebeu.”. No caso do Visitor 

o emprego do instanceof se torna desnecessário. 

2.2  BIPIDE 

O Bipide é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE – Integrated Development 

Environment) que possibilita o desenvolvimento, execução e simulação de programas em 

linguagem Portugol, relacionando estes programas à arquitetura dos processadores BIP. 

(VIEIRA, 2010) 

Nas subseções seguintes o ambiente Bipide é descrito sob os seguintes aspectos: a) 

histórico; b) recursos; c) projeto; d) compilador Portugol; e) o assembly da família BIP. 

2.2.1  Histórico 

O Projeto BIP (Basic Instruction-set Processor) foi uma iniciativa de pesquisadores do 

Laboratório de Sistemas Embarcados e Distribuídos da Univali no ano de 2006. Trata-se de 

uma família de processadores com um conjunto de instruções básicas, denominada BIP. 
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Desenvolvido com o objetivo de auxiliar  o ensino de conceitos da área de Arquitetura 

de Computadores para alunos de fases iniciais de cursos de graduação em Computação, as 

funcionalidades da ferramenta provê a base necessária para a compreensão das abstrações 

adotadas nas disciplinas da área de Algoritmos e Programação (MORANDI; RAABE; 

ZEFERNO, 2006). 

Segundo Zeferino (et al., 2012), a análise de ferramentas de simulação de arquitetura 

levou ao desenvolvimento da ferramenta Bipide. Para tal, “[...] foram definidos os requisitos do 

sistema, diagramas de caso de uso, protótipos de interface e a descrição da gramática a ser 

utilizada para a construção do compilador” (ZEFERINO et al., 2012, p.37). Os requisitos 

definiram as seguintes características básicas da IDE: 

 Escrita e compilação de programas em linguagem Portugol; 

 Indicação dos erros encontrados no programa durante a compilação; 

 Execução do programa passo a passo; 

 Geração de código assembly para os processadores BIP I, BIP II (ZEFERINO et 

al., 2012), BIP III e BIP IV (RECH, 2011); 

 Simulação e animação do funcionamento do programa sobre os processadores 

BIP I, BIP II (ZEFERINO et al., 2012), BIP III e BIP IV (RECH, 2011). 

2.2.2  Recursos 

A ferramenta Bipide é estruturada em módulos. Conforme Zeferino (et al., 2012), a 

ferramenta Bipide possui três módulos principais:  

 Programação: permite ao usuário escrever e compilar programas;  

 Simulação: permite simular os programas desenvolvidos; 

 Ajuda: apresenta informações a respeito das funcionalidades do sistema e sobre 

a arquitetura e a organização dos processadores BIP. 
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Os módulos são estruturados por abas. A parte superior da interface possui painéis, com 

estilo semelhante ao Microsoft Office (MICROSOFT CORPORATION, 2013c), com opções 

onde o usuário pode e ter acesso às funcionalidades.  

Módulo de Programação 

O módulo de programação possui um editor para o desenvolvimento de programas na 

linguagem Portugol ou Assembly (Figura 6), possui também um compilador Portugol 1.1 que 

faz a tradução da linguagem Portugol para a linguagem de montagem dos processadores BIP. 

 

Figura 6. Bipide: Módulo de Programação 
Fonte: Vieira (2012). 

O Editor apresenta algumas funcionalidades, dentre as quais: 

 Possibilidade de abrir vários arquivos simultaneamente;  

 Destaque de palavras reservadas e símbolos da linguagem;  

 Identificação de abertura e fechamento de blocos de programas;  

 Identificação de abertura e fechamento de parênteses;  

 Posssibilidade de expansão e contração de blocos de programas; e 
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 Identificação de erros por mensagem e com o posicionamento do cursor na 

linha onde se encontra o erro ao dar duplo clique. 

Módulo de Simulação 

O módulo de simulação do Bipide possui um simulador de arquitetura e organização 

para os processadores BIP versões I, II, III e IV. Dessa forma é possível visualizar graficamente 

o fluxo de execução dos programas por meio de animações. A Figura 7 demonstra este módulo. 

 

Figura 7. Bipide: Módulo de Simulação. 
Fonte: Vieira (2012). 

O ambiente de simulação permite ao usuário executar o programa passo a passo e 

simular sua execução nos processadores BIP. O código do programa em Portugol é 

demonstrado na parte superior esquerda, e na direita, o código assembly correspondente que foi 

gerado durante a compilação do programa. É demonstrado relacionamento entre as linhas de 

código entre o Portugol e Assembly, a linha do programa em Portugol sendo executada é 

destacada, simultaneamente ao destacamento do conjunto de instruções assembly que 

correspondem à instrução em Portugol. Dessa forma, o usuário tem a possibilidade de verificar 

quais instruções assembly que foram geradas  automaticamente correspondem àquela linha do 

programa. (ZEFERINO et al., 2012) 
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O módulo de simulação permite configurar a visualização de diversos aspectos da 

ferramenta, como: organização do processador, comentários, valores de registradores, 

atualização do PC (Program Counter) e interrupção para entrada de dados. Na parte inferior da 

interface é exibida a organização do processador conforme a seleção do processador, que pode 

ser BIP I, BIP II, BIP III ou BIP IV. A área de simulação demonstra as animações que 

representam a execução das instruções. Ainda é possível acessar a descrição de um componente 

com um duplo clique sobre o mesmo. 

Módulo de Ajuda 

O módulo de ajuda do Bipide possui informações tanto sobre as funcionalidades da 

ferramenta quanto sobre conhecimento teórico relacionado à arquitetura e organização dos 

processadores BIP e à programas em Portugol. 

 

Figura 8. Bipide: Módulo de Ajuda. 

O menu Fundamentos Básicos é demonstrado na Figura 8. É composto por informações 

teóricas a respeito de Arquitetura e Organização de computadores e apresenta a descrição dos 

processadores BIP, auxiliando o usuário a compreender a arquitetura e o conjunto de instruções 

desses processadores. Tem-se também a opção no menu de interface “Sistema” que permite 

acessar informações para auxiliar o uso da ferramenta. No item “Sobre” são demonstrados 

dados sobre os desenvolvedores da ferramenta e contato. 



32 

 

 

O Bipide apresenta ainda ajuda sensível ao contexto. Essa opção é acessível através de 

ícones de ajuda localizados em cada um dos principais elementos da interface. Ao ser acessado, 

são exibidas ao usuário informações a respeito dos elementos (ZEFERINO et al., 2012). 

Conforme demonstrado na Figura 9, o grupo de elementos principais possuem um ícone de 

ajuda localizado no seu canto inferior direito. Essa ajuda é sensível ao contexto, ou seja, se o 

usuário está utilizando o módulo de programação, a janela de ajuda traz as informações a 

respeito do sistema no módulo de programação, já se estiver utilizando o módulo de simulação, 

ocorrerá o mesmo mecanismo para este módulo. 

 

Figura 9. Bipide: Ajuda sensível ao contexto. 

 

2.2.3  Projeto  

Em Vieira (2009), constata-se que para a implementação do Bipide, utilizaram-se as 

ferramentas: Visual Studio 2008 (MICROSOFT CORPORATION, 2013b), Expression Blend 

2 (MICROSOFT CORPORATION, 2013a), ANTLRWorks (PARR, 2009) e FireEdit (THE 

CODE PROJECT, 2009). 

O Visual Studio 2008 foi utilizado para a implementação da interface e das classes que 

compõem o sistema em linguagem C#. Os elementos gráficos e animações que compoem o 

simulador do processador BIP foram desenvolvidos através da ferramenta Expression Blend 2 

em WPF (Windows Presentation Foundation) (VIEIRA, 2009). Essa ferramenta apresenta uma 
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interface orientada por design para aplicações baseadas na linguagem XAML (eXtensible 

Application Markup Language) e apresenta compatibilidade com a ferramenta Visual Studio 

2008. Conforme Vieira (2009, p. 43), “Sua utilização permite a construção de aplicações que 

possibilitam uma melhor experiência ao usuário”. 

Através da ferramenta ANTLRWorks utilizada para a geração de compiladores, foi feita 

a implementação dos analisadores léxico e sintático do compilador Portugol integrado ao 

ambiente. Também foram definidas as ações semânticas necessárias para a geração de código 

do compilador. 

O editor FireEdit foi utilizado para a implementação do editor de código. Ele apresenta 

funcionalidades que auxiliam a escrita dos algoritmos como, por exemplo, a identificação de 

palavras reservadas e símbolos da linguagem (syntax highlighting) por cores diferentes e a 

identificação de aberturas e fechamentos de parênteses.  

A Figura 10 demonstra o fluxo de implementação do Bipide. A gramática e ações 

semânticas são criadas utilizando-se a ferramenta ANTLRWorks, que gera os analisadores 

sintático e semântico do compilador Portugol. Esses analisadores são utilizados juntamente no 

código fonte das classes e interface do Bipide, que foram implementados através da ferramenta 

de desenvolvimento Visual Studio. Através da ferramenta Expression Blend é feita a parte de 

animação do simulador, onde são gerados arquivos em formato XAML para serem integrados 

ao Visual Studio. A integração e compilação de todos os arquivos é feita na ferramenta Visual 

Studio que gera o executável do Bipide. 
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Figura 10. Fluxo de Implementação do Bipide 
Fonte: Rech (2011). 

 

2.2.4  Compilador Portugol 

O Bipide possui acoplado um compilador Portugol na versão 1.1. Tem sua gramática e 

ações semânticas definidas através da ferramenta ANTLRWorks, que gera os analisadores do 

compilador. Segundo Vieira (2009, p.52), “uma gramática determina quais símbolos e de que 

forma eles podem ser agrupados ou produzidos para que sejam reconhecidos pelos analisadores 

léxico, sintático e semântico”. 

O Quadro 3 apresenta o conjunto de símbolos da gramática Portugol acoplada ao Bipide. 

A Gramática Portugol foi resumida no Quadro 3 e pode ser consultada em sua 

completude em Rech (2011), que possui todas as alterações realizadas na gramática para o BIP 

IV, que são em especial: a) o suporte aos comandos leia e escreva, que permitem argumentos 

por parâmetro; b) declarações de vetores e seu uso em expressões e comandos; c) suporte a sub-

rotinas, permitindo mais de um escopo no programa; e d) operações de lógica com hierarquia 

(RECH, 2011). 
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Quadro 3. Lista de Símbolos da Gramática Portugol 

Portugol Descrição 

Programa Símbolo inicial da gramática 

Declaracoes Definição de bloco de declaração 

de variáveis 

Defina Definição de constantes 

Inicio Identifica o início do algoritmo 

Fim Identifica o fim do algoritmo 

Inteiro Tipo de dado numérico inteiro 

se  ___ entao Desvio condicional 

Senao Negação do ‘SE’ 

Fimse Fim do bloco de desvio condicional 

enquanto ___ faca Laço de repetição com condição no 

início 

Fimenquanto Fim de bloco de laço condicional 

repita ___ quando Laço de repetição com condição no 

fim 

para ___ ate ___  passo Laço condicional com repetição 

incremental 

Fimpara Fim de bloco de laço condicional 

com repetição incremental 

Leia (___) Comando permite a entrada de 

valores 

Escreva (___) Comando permite a saída de valores 

Procedimento Permite diferentes escopos 

Retornar (___) Retorno de valor de um 

procedimento 

<- Operador de atribuição 

(,) Parênteses 

+,- Operadores aritméticos 

>, <, >=, <=, !=, = Operadores relacionais 

&, |, ^, !, <<, >> Operadores lógicos bit-a-bit 

ID [__] Vetores 

Fonte: Adaptado de Vieira (2009) 

2.2.5  Assembly do BIP 

Cada processador da família BIP (BIP I, BIP II, BIP III e BIP IV) possui sua arquitetura 

e seu conjunto de instruções de forma incremental, isto é, as versões seguiram um processo 

evolutivo, sempre acrescentando novas características à versão anterior. Nas próximas seções 

são detalhados especialmente o conjunto de instruções aceitas para cada processador. 
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BIP I 

O BIP I inclui instruções de aritmética e de acesso à memória de dados. Tem como foco, 

no auxílio a aprendizagem, o suporte ao entendimento de conceitos como “[...] níveis de 

linguagem, constantes, variáveis, representação de dados e de instruções, conjunto de 

instruções, programação em linguagem de montagem e geração de código em linguagem de 

máquina” (ZEFERINO et al., 2012, p.169). O Quadro 4 resume a arquitetura do processador 

BIP I. 

Quadro 4. Arquitetura do BIP I 

Tamanho da palavra de dados 16 bits 

Tipo de dados Inteiro de 16 bits com sinal: -32768 a +32767 

Tamanho da palavra de instruções  16 bits 

Formato de instrução 

 
Registradores ACC: acumulador 

IR: registrador de Instrução 

PC: contador de programa 

Classes de instrução Transferência (acesso a memória): STO, LD e LDI 

Aritmética: ADD, ADDI, SUB e SUBI 

Controle HLT. 

Fonte: Adaptado de Morandi (et al., 2006). 

O conjunto de instruções do BIP I, apresentado no Quadro 5, é composto por uma 

instrução de controle, três instruções de transferência e quatro instruções de aritmética. 

Conforme Rech (2011), o conjunto de instruções do BIP I, pode ser descrito: 

 HLT: Paralisa a execução desabilitando a atualização do PC, portanto nenhum 

registrador é afetado e nenhuma operação é realizada. 

 STO: Armazena o conteúdo do registrador ACC na posição de memória indicada 

por operand. 

 LD: Carrega para o registrador ACC o conteúdo da posição de memória indicada 

por operand. 

 LDI: Carrega uma constante que é indicada por operand para o registrador ACC. 

 ADD: Soma o conteúdo do registrador ACC com o conteúdo da posição de memória 

indicado por operand. O resultado da adição é armazenado no registrador ACC. 

 ADDI: Soma o conteúdo do registrador ACC a uma constante indicada por operand 

e o armazena no ACC. 



37 

 

 

 SUB: Subtrai o conteúdo do registrador ACC pelo conteúdo da posição de memória 

indicado por operand. O resultado da subtração é armazenado no registrador ACC. 

 SUBI: Subtrai o conteúdo do registrador ACC pela constante indicada por operand. 

O resultado é armazenado no ACC. 

Quadro 5. Conjunto de Instruções do BIP 
Código da 

Operação 

Instrução Operação Classe 

0 HLT Paralisa a execução Controle 

1 STO operand Memory[operand] ACC Transferência 

10 LD operand ACCMemory[operand] Transferência 

11 LDI operand ACCoperand Transferência 

100 ADD operand ACCACC+Memory[operand] Aritmética 

101 ADDI operand ACCACC+operand Aritmética 

110 SUB operand ACCACC-Memory[operand] Aritmética 

111 SUBI operand ACCACC-operand Aritmética 

01000-

11111 

Reservado para futuras gerações. 

Fonte: Rech (2011). 

Segundo Morandi, Raabe e Zeferino (2006, p.77), “o BIP I consiste basicamente de uma 

calculadora programável que realiza operações de soma e subtração com variáveis e 

constantes”. O BIP I permite ilustrar em hardware diversas abstrações como mostra o Quadro 

6. 

Quadro 6. Exemplos de programas para o BIP I 

Exemplo Código de 

alto nível 

Código assembly 

Atribuição de uma constante A = 10 LDI 10 ; ACC ← 10 

STO  A ; A   ← ACC 

Atribuição de uma variável A = B LD   B ; ACC ← B 

STO  A ; A   ← ACC 

Incremento de variável A = A + 1 LD   A ; ACC ← A 

ADDI 1 ; ACC ← ACC + 1 

STO  A ; A   ← ACC 

Decremento de variável B = B - 2 LD   B ; ACC ← B 

SUBI 2 ; ACC ← ACC – 2 

STO  B ; B   ← ACC 

Comando com múltiplas 

operações 

A = A + B - 3 LD   A ; ACC ← A 

ADD  B ; ACC ← ACC + B 

SUBI 3 ; ACC ← ACC – 3 

STO  A ; A   ← ACC 

Fonte: Morandi, Raabe e Zeferino (2006) 
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BIP II 

O BIP II é a extensão do BIP I e uma das mudanças realizadas em sua concepção, 

comparado ao BIP I, foi a inclusão de instruções de desvio, tornando possível a implementação 

de desvios condicionais, incondicionais e laços repetição (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 

2006).  

Para possibilitar o suporte a desvios um novo registrador chamado de STATUS foi 

agregado à arquitetura original do BIP I, conforme o Quadro 7. As operações aritméticas são 

responsáveis por atualizar o estado do registrador STATUS que por sua vez possui dois flags: 

Z, que indica se o estado da última operação na ULA (Unidade Lógica Aritmética) foi igual a 

zero ou não; e N, que indica se o resultado da ULA foi um número negativo ou não (RECH, 

2011). O Quadro 7 resume a arquitetura do processador BIP II. 

Quadro 7. Arquitetura do BIP II 
Tamanho da palavra de 

dados 

16 bits 

Tipo de dados Inteiro de 16 bits com sinal: -32768 a +32767 

Tamanho da palavra de 

instruções  

16 bits 

Formato de instrução 

 
Registradores ACC: acumulador 

IR: registrador de Instrução (depende da 

implementação) 

PC: contador de programa 

STATUS: registrador de estado com dois flags 

(Z e N) 

Classes de instrução Transferência (acesso a memória): STO, LD e 

LDI 

Aritmética: ADD, ADDI, SUB e SUBI 

Controle HLT. 

Desvio: BEQ, BNE, BGT, BGE, BLT, BLE e JMP 

Fonte: Adaptado de Morandi, Raabe e Zeferino (2006). 

As instruções HLT, STO, LD, LDI, ADD, ADDI, SUB e SUBI estão presentes no BIP 

II com as mesmas características do BIP I. As instruções de desvio adicionadas ao BIP II são 

demonstradas no Quadro 8, sendo elas descritas abaixo: 

Abaixo as instruções de desvio incondicional, ou seja, quando a condição especificada 

é verdadeira desvia-se para o endereço de instrução especificado. 

 BEQ (Branch on Equal): Desvia se igual; 

 BNE (Branch on Not Equal): Desvia se não igual; 
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 BGT (Branch on Greater Than): Desvia se maior que; 

 BGE (Branch on Greater or Equal): Desvia se maior ou igual que; 

 BLT (Branch on Less Than): Desvia se menor que; 

 BLE (Branch on Less or Equal): Desvia se menor ou igual que. 

A instrução de desvio incondicional é a instrução JMP (Jump), o qual muda o fluxo de 

execução do programa, atualizando o PC com o endereço de instrução especificado. 

Quadro 8. Instruções de desvio do BIP II 
Código da 

Operação 

Instrução Flags Operação e atualização do PC 

1000 BEQ  operand Z, N Se (STATUS.Z=1) então 

    PC  endereço 

1001 BNE  operand Z, N Se (STATUS.Z=0) então 

    PC  endereço 

1010 BGT  operand Z, N Se (STATUS.Z=0) e (STATUS.N=0) então 

    PC  endereço 

Senão  PC  PC + 1 

1011 BGE  operand Z, N Se (STATUS.N=0) então 

    PC  endereço 

1100 BLT  operand Z, N Se (STATUS.N=1) então 

    PC  endereço 

1101 BLE  operand Z, N Se (STATUS.Z=1) ou (STATUS.N=1) então  

    PC  endereço 

Senão 

    PC  PC + 1 

1110 JMP  operand Z, N PC  endereço 

01111-11111  Reservado para as futuras gerações 

Fonte: Rech (2011) 

BIP III 

O BIP III estende as funcionalidades do BIP II acrescidas de instruções de lógica com 

foco no suporte à operação de lógica bit a bit. Tratam-se das seguintes operações lógicas: NOT 

(negação), AND (e), OR (ou) e XOR (ou exclusivo), e das seguintes operações de deslocamento 

lógico: à esquerda SLL e à direita SRL. As instruções são descritas no Quadro 9. 
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Quadro 9. Instruções de Lógica do BIP III 
Código da 

Operação 

Instrução Flags Operação e atualização do PC 

01111 NOT operand Z, N ACC ←  NOT (ACC) PC ← PC + 1 

10000 AND  operand Z, N ACC ←  ACC AND Memory 

[operand] 

PC ← PC + 1 

10001 ANDI  operand Z, N ACC ←  ACC AND operand PC ← PC + 1 

10010 OR  operand Z, N ACC ←  ACC OR Memory 

[operand] 

PC ← PC + 1 

10011 ORI  operand Z, N ACC ←  ACC OR operand PC ← PC + 1 

10100 XOR  operand Z, N ACC ←  ACC XOR Memory 

[operand] 

PC ← PC + 1 

10101 XORI  operand Z, N ACC ←  ACC XOR operand PC ← PC + 1 

10110 SLL  operand Z, N ACC ←  ACC << operand PC ← PC + 1 

10111 SRL  operand Z, N ACC ←  ACC >> operand PC ← PC + 1 

Fonte: Rech (2011) 

BIP IV 

O conjunto de instruções do BIP IV, ilustrado no Quadro 10, é uma extensão do conjunto 

de instruções presentes no BIP III, acrescidos de instruções presentes no µBIP responsáveis 

pelo suporte a sub-rotinas e manipulação de vetores (RECH, 2011). 

Quadro 10. Instruções adicionadas ao BIP IV 
Código da 

Operação 

Instrução Operação e atualização do PC 

11000 STOV operand Memory[operand + INDR]  ACC PC  PC + 1 

11001 LDV  operand ACC  Memory[operand + INDR] PC  PC + 1 

11010 RETURN  PC  ToS 

11011 Não utilizada 

11100 CALL operand  PC  operand 

ToS  PC+1 

Fonte: Adaptado de Rech (2011) 

As instruções STOV e LDV são utilizadas na manipulação de vetores, para 

armazenamento se utiliza STOV, e LDV para carga. Essas instruções dependem do valor 

contido no registrado INDR para obter o valor efetivo da memória de dados a ser acessado 

(RECH, 2011). 

Já as instruções CALL e RETURN são utilizadas no suporte à sub-rotinas, sendo que 

CALL é utilizada para chamar uma sub-rotina e RETURN utilizada para retornar à instrução 

posterior à chamada, cujo endereço é armazenado na pilha de suporte a procedimentos (RECH, 

2011). 
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A Figura 11 ilustra, de forma comparativa, as classes de instruções dos processadores 

da família BIP. Demonstrando em qual processador cada classe de instrução está presente. 

 
Figura 11. Classes de Instruções dos processadores BIP 

Fonte: Adaptado de Rech (2011). 

 

2.3  PORTUGOL CORE 

Portugol Core é o núcleo do compilador Portugol, atualmente na versão 2.0. É um 

recurso aberto para utilização em ferramentas escritas em Java ou outras linguagens como C#. 

Já está em utilização na IDE PortugolStudio, ferramenta essa que permite o desenvolvimento e 

execução de programas escritos em linguagem Portugol. 

Nas subseções seguintes o Portugol Core é descrito nos seguintes aspectos: a) histórico; 

b) recursos; c) projeto; d) estrutura em ASA; e) possibilidade de integração; f) documentação. 

2.3.1  Histórico 

O histórico remete a criação da ferramenta WebPortugol em 2007. A ferramenta 

WebPortugol (HOSTINS; RAABE, 2007) é uma ferramenta web para auxiliar os estudantes 

durante o aprendizado de programação na pseudolinguagem Portugol (português estruturado). 
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Após dois anos da criação do WebPortugol em 2007, propôs-se alterar a sintaxe do 

Portugol para que se tornar mais parecida com as linguagens C e PHP, lançando, então, o 

denominado Portugol 2.0. E, com a alteração na sintaxe, a ferramenta WebPortugol passou a 

ficar obsoleta com relação à ela, pois permanecia com a versão de sintaxe do Portugol 1.1, e 

por esse motivo foi descontinuada (NOSCHANG, 2012).  

Para atender à necessidade de uma ferramenta com suporte ao Portugol 2.0, foi 

desenvolvido o PortugolStudio, e para que o núcleo do Portugol 2.0 não estivesse estritamente 

acoplado à ferramenta, paralelamente à ela foi criado o Portugol Core. 

O Portugol Core é o núcleo do Portugol 2.0, totalmente independente do ambiente de 

desenvolvimento, sendo ele dividido entre: analisador sintático, analisador semântico e 

interpretador (NOSCHANG, 2012). Já o PortugolStudio é o ambiente de desenvolvimento para 

criação e execução de programas escritos em Portugol 2.0. 

O PortugolStudio possui todos os recursos básicos de uma IDE (Integrated 

Development Environment): manipulação de arquivos de código-fonte (abrir, salvar, 

desfazer, etc.), execução e interrupção de programas, console para entrada e saída de 

dados, console para exibição dos erros de compilação e de execução, Syntax Highlight 

e Code Completion (em fase experimental). (NOSCHANG, 2012, p.13) 

Para apoio ao ensino da pseudolinguagem do Portugol e aproveitamento das 

funcionalidades do Portugol Core, foi estabelecido o PortugolStudio. 

2.3.2  Recursos 

A IDE para o desenvolvimento em pseudolinguagem Portugol possui os seguintes 

recursos, conforme Noschang (2012): 

 Manipulação de arquivos de código-fonte: opções para abrir e salvar arquivos, 

copiar, colar, desfazer ações, entre outras; 

 Execução e interrupção de programas: o programa pode ser executado e 

depurado; 

 Console para entrada e saída de dados: caixa de diálogo da IDE em que é 

possível realizar a entrada de dados assim como a visualização de saída de dados; 
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 Console para exibição dos erros de compilação e de execução: tem-se um 

console que exibe erros quando os mesmos ocorrem, ao clicar no erro o cursor 

se move para a linha onde ocorreu; 

 Destacamento de sintaxe: as palavras reservadas da linguagem possuem uma 

identificação diferenciada, com negrito e cor em azul; 

 Complemento de código: ao digitar são sugeridos complementos, a partir da 

sintaxe da linguagem. 

Na Figura 12, são demonstrados os principais aspectos da ferramenta PortugolStudio 

descritos anteriormente: 

 
Figura 12.  Interface Portugol Studio 

2.3.3  Projeto 

A organização do PortugolStudio e Portugol Core se dá por módulos e troca de 

mensagens, conforme demonstrado na Figura 13.  
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Figura 13. Módulos do Portugol Studio 
Fonte: Pelz (2011). 

De um lado, o Interpretador Portugol, em formato .jar, proveniente da compilação do 

módulo Portugol Core, esse módulo possui o analisador sintático, semântico e a ASA (ou AST, 

do inglês, Abstract Syntax Tree).  

De outro lado, a IDE PortugolStudio, com editor, console de entrada e saída e 

mensagens de erro. A comunicação ocorre com a IDE enviando o código fonte digitado pelo 

usuário para o Interpretador do Portugol, e o mesmo devolvendo o resultado da execução e seus 

possíveis erros. 

2.3.4  Implementação da ASA do Portugol 

Para a geração de código intermediário dos algoritmos em Portugol, o Portugol Core 

utiliza a representação por uma estrutura em ASA (Árvore Sintática Abstrata), onde cada 

instrução do código-fonte corresponde a um nó da árvore e é representada por um objeto.  

Segundo Noschang (2012), internamente o Portugol Core utiliza a ASA para a execução 

dos programas, porém, ela pode ser utilizada para outros fins, como: (a) otimização de código, 

(b) conversão do código-fonte em Portugol para outras linguagens de programação, (c) análise 

de fluxo, (d) detecção de código morto. Ainda, para facilitar a criação de novas funcionalidades, 

a ASA dá suporte ao padrão de projeto Visitor através da interface VisitanteASA. 

A ASA do Portugol Core é construida através do padrão de projeto Composite 

(explicado na seção 2.1.3 ). Para gerar o código intermediário do Portugol, o programa realiza 

os seguintes procedimentos: ao comando de compilar emitido pelo usuário, o compilador 

realiza a análise sintática através do método Parser.parse() do Portugol que se encarrega de 

fazer a leitura do programa e gerar o código intermediário modelando-o em uma estrutura ASA. 
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Com essa estrutura montada, cada nó é visitado gerando a Tabela de Símbolos a ser analisada 

pelo Interpretador. 

A Figura 14 demonstra um código-objeto escrito no PortugolStudio, e a Figura 15 

demonstra o respectivo código intermediário representado em um diagrama de objetos, 

ilustrando, dessa forma, como é realizada a estruturação da ASA do programa escrito. 

 

 
Figura 14. Exemplo de algoritmo no PortugolStudio 

 

A Figura 15 demonstra o programa estruturado em uma ASA. A função início torna-se 

um nó na árvore chamado NoDeclaracao. Este, por sua vez, possui  as ramificações com suas 

produções interiores, sendo elas NoDeclaracaoVariavel e NoSe. Da mesma forma também 

estão estruturadas as demais operações, operandos e atribuções em seus respectivos nós da 

ASA.  

Essa organização do código permite que cada nó da árvore possa ser lido e que, quando 

necessário, ocorram determinadas atuações sobre o mesmo. Essas atuações podem ser de 

tradução, de otimização ou outros comportamentos.
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Figura 15. Código Intermediário

 object Estrutura ASA

asa: ArvoreSintaticaAbstrataPrograma

- listaDeclaracoesGlobais:  ArrayList

inicio: NoDeclaracaoFuncao

- nome = inicio

- tipoDado = TipoDado.VAZIO

- blocos:  ArrayList

- parametros:  ArrayList

x: NoDeclaracaoVariavel

- constante:  boolean = false

- inicializacao:  inteiro = 1

- nome = x

- tipoDado = TipoDado.INTEIRO

condicao: NoOperacaoLogicaMenor

- operandoDireito:

- operandoEsquerdo:

operandoDireito: NoInteiro

- valor:  int = 2

operandoEsquerdo: 

NoReferenciaVariavel

- nome:  String = x

NoSe

atribuicao: NoOperacaoAtribuicao

- operandoDireito:

- operacaoEsquerdo:

atribuicao: NoOperacaoAtribuicao

- operandoDireito:

- operandoEsquerdo:

operandoEsquerdo: 

NoReferenciaVariavel

- nome:  String = x

operandoDireito: NoInteiro

- valor:  int = 0

operandoEsquerdo: 

NoReferenciaVariavel

- nome:  String = x

operandoDireito: NoOperacaoSoma

- operandoEsquerdo:

- operandoDireito:

operandoEsquerdo: 

NoReferenciaVariavel

- nome:  String = x

operandoDireito: NoInteiro

- valor:  int = 1

blocos[0]

condicao

blocos[1]

listaDeclaracoesGlobais[0]

blocosVerdadeiros[0]blocosFalsos[0]
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Uma das vantagens na utilização da estrutura ASA para geração de código 

intermediário, que é o motivo de ser utilizada no desenvolvimento do Portugol Core, é o fato 

de ser possível utilizá-la para diversos fins, um deles, a interpretação do código, ou a tradução 

em uma segunda ou terceira linguagem.  

Para exemplificar como a árvore pode ser escrita de forma generalizada, tem-se o 

exemplo da enumeração de tipos de dados utilizada pelo Portugol Core, a qual faz proveito de 

uma estrutura que permite a definição de nomes genéricos para os tipos de dados possíveis no 

Portugol 2.0. Por exemplo, o tipo inteiro do Portugol se torna uma constante 

TipoDado.INTEIRO, da mesma forma, a variável int na linguagem de programação C também 

pode ser traduzida para INTEIRO, tornando  possível tratar duas notações diferentes pelo 

mesmo nome. 

Utilização do Visitor Pattern 

A Figura 16 demonstra o diagrama de classes com parte da implementação do Padrão 

Visitor no Portugol Core, demonstrando (à esquerda) alguns dos métodos visitar() em 

VisitanteASA e Interpretador, que herda seus métodos. Esse método existe para todos os 

objetos folha da ASA, pois todos eles podem ser visitados. Alguns objetos da ASA também são 

mostrados (à direita), ilustrando a implementação do padrão Visitor. 

 

 
Figura 16. Diagrama de classes exemplificando a utilização do Visitor 

 class Class Diagram

«interface»

No

+ aceitar(boolean) : Object

«abstract»

NoBloco

«final»

NoDeclaracaoFuncao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

return visitante.visitar(this);

«final»

NoDeclaracaoVariav el

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

return visitante.visitar(this);

«interface»

VisitanteASA

+ visitar(ArvoreSintaticaAbstrataPrograma) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoMatriz) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoVariavel) : Object

+ visitar(NoOperacao) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoParametro) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoFuncao) : Object

...

Interpretador

- asa:  ArvoreSintaticaAbstrata

+ visitar(ArvoreSintaticaAbstrataPrograma) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoMatriz) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoVariavel) : Object

+ visitar(NoOperacao) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoParametro) : Object

+ visitar(NoDeclaracaoFuncao) : Object

...

«abstract»

NoDeclaracao
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O diagrama apresentado na Figura 16 demonstra alguns objetos que representam nós na 

árvore. Inicialmente temos uma interface No, com um método abstrato aceitar(). O mesmo é 

estendido por NoBloco, que por si é estendido por NoDeclaracao. Podem existir vários tipos de 

NoDeclaracao, os mesmos são as folhas da árvore, por exemplo, existe o NoDeclaracaoFuncao 

e NoDeclaracaoVariavel. Esse fator implica que, por exemplo, pode-se manipular um objeto 

estendido de NoDeclaracao sem saber necessariamente de qual objeto filho se trata, tirando 

vantagem também do mecanismo de sobrecarga de métodos. 

O código-objeto exemplo na Figura 14 é demonstrado a seguir na notação de diagrama 

sequencial (Figura 17). É demonstrada a sequência de troca de mensagens realizadas durante o 

cenário da comunicação entre os objetos desde a inicialização do Interpretador até completar a 

captura do bloco da primeira função do programa inicio() e então salvá-lo na tabela de símbolos 

do interpretador. 

 

Figura 17. Diagrama de sequência relacionado ao programa da Figura 14. 

  

A Figura 17, portanto, demonstra um exemplo de como é realizada a visita em um nó 

referente a uma declaração de função, que pode ser a função inicio ou outras declarações de 

função realizada no código-objeto.  

Inicialmente, o programa chama um novo Interpretador que devolve a estrutura ASA 

que já foi capturada do código-objeto durante a análise sintática. O Interpretador inicia a visita 

a ASA fazendo um get() da lista de declarações globais, isto é, recuperando as declarações 

 sd Diagrama Sequência

:Interpretador:Programa :List<NoDeclaracao> :NoDeclaracao:NoDeclaracaoFuncao:TabelaSimbolos

Fim VisitaFim Visita

new Interpretador();

asa = programa.getArv oreSintaticaAbstrata();

v isitar(asa);

asa.getListaDeclaracoesGlobais() :List<NoDeclaracao>

noDeclaracao.aceitar(VisitanteASA Interpretador)

aceitar(VisitanteASA

v isitante);

v isitante.v isitar(NoDeclaracaoFuncao);

declaracaoFuncao.getBlocos(); :List<NoBloco>

tabelaSimbolosLocal.peek().adicionar(blocos);



49 

 

 

globais da árvore em um objeto noDeclaracao. O visitante chama o método de noDeclaracao 

para aceitar a visita, o mesmo realiza a aceitação chamando o método visitar do visitante, 

encaminhando ele próprio por parâmetro, que, nesse exemplo, o objeto não é noDeclaracao mas 

sim um objeto filho dele, noDeclaracaoFuncao. O visitante, por sua vez possui um método 

específico para visitar noDeclaracaoFuncao, o mesmo recupera os blocos deste objeto e 

adiciona na tabela de símbolos. O mesmo procedimento ocorre para visitar as demais funções 

existentes em um código-objeto. 

2.3.5  Integração / CORBA 

Foi proposto, em Noschang (2012), um modelo para integração do Portugol denominado 

CORBA. Este modelo promove a integração do compilador Portugol, escrito em Java, com 

outras ferramentas escritas em outras linguagens de programação.  

CORBA (Common Object Request Broker) é uma arquitetura para desenvolvimento de 

sistemas de objetos distribuídos criada em 1991 pela OMG (Object Management Group). A 

Arquitetura CORBA permite a comunicação entre objetos em linguagens de programação 

diferentes de forma transparente (SIQUEIRA, 2005). 

É um projeto de middleware que permite as aplicações se comunicarem 

umas com as outras independentemente de suas linguagens de 

programação, de suas plataformas de hardware e software, das redes 

pelas quais se comunicam e de seus desenvolvedores. (COULOURIS; 

DOLLIMORE; KINDBERG, 2007, p.710) 

De acordo com Siqueira (2005), o CORBA tem sua base no modelo Cliente/Servidor, e 

paradigma Orientado à Objetos. A execução da aplicação distribuída tem o esquema de 

interação entre Clientes e Servidores, onde um Cliente encaminha solicitações de serviços a 

Objetos CORBA. Tanto as solicitações desses serviços quanto as respostas são gerenciadas por 

um ambiente de comunicação, chamado ORB (Object Request Broker). 

ORB é responsável pela comunicação transparente entre o cliente e a implementação do 

objeto desejado. Tem como principal função achar a implementação do objeto que atenda as 

necessidades da invocação de um determinado cliente, fica responsável pela ativação do 

mesmo, pela transferência das informações necessárias para o objeto e devolver para o cliente 

o resultado da operação (SIQUEIRA, 2005). 
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Para permitir essa comunicação, CORBA utiliza uma linguagem chamada IDL 

(Interface Definition Language) que define as interfaces dos objetos distribuídos. Segundo 

Coulouris, Dollimore e KindBerg (2007, p.712), a linguagem IDL “especifica um nome e um 

conjunto de métodos que os clientes podem solicitar”. 

 O CORBA, portanto, foi a tecnologia escolhida como mecanismo de integração para o 

Portugol Core por Noschang (2012), comparada aos WebServices, especialmente pelos 

seguintes motivos: 

 WebServices integram aplicativos rodando em diferentes máquinas através da 

Internet, enquanto que o Portugol Core tem como foco integração de duas 

aplicações em ambiente Desktop localizadas na mesma máquina; 

 WebServices dependem de um aplicativo WebServer para funcionar; 

 É possível transformar o mecanismo de integração em WebServices, se 

necessário; 

 CORBA permite acesso orientado à objetos, isto é, torna a integração mais 

transparente ao desenvolvedor. Já quando são utilizados WebServices, os dados 

precisam sofrer um tratamento antes de serem utilizados. 

2.3.6  Documentação 

Existe uma documentação para viabilizar a difusão e utilização do Portugol Core e do 

módulo de integração (NOSCHANG, 2012), que são: 

 Documentação da linguagem Portugol 2.0: documento em HTML (HyperText 

Markup Language) com descrição dos aspectos da linguagem Portugol 2.0 com 

foco em sua utilização por alunos e professores; 

 Documentação do código fonte do Portugol Core: documentação em formato 

Javadoc, pode-se exportar como HTML. Essa documentação possui a 

organização interna do Portugol Core, especifica o propósito e funcionamento 

de cada classe e pacote através de textos descritivos e exemplos. Possui como 

foco a sua utilização por desenvolvedores e colaboradores do projeto. 
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 Documentação do módulo de integração para C#: Em formato DOC (documento 

do Word) e PDF. Trata-se de um passo a passo demonstrando como instalar e 

utilizar o módulo desenvolvido em um aplicação Java e C#. Criada com foco 

nos utilizadores do Portugol Core. 

O projeto em sua totalidade, juntamente com as documentações, está publicado através 

do GitHub, um repositório de projetos OpenSource, que permite acesso ao código fonte 

(GITHUB INC, 2013). 

2.4  DISCUSSÃO 

O estudo de compiladores realizado neste Capítulo permite a assimilação de seu 

funcionamento e de suas etapas. Este estudo foi essencial para a implementação deste trabalho, 

visto que foi realizada a integração do novo compilador com o Bipide 4.0. Também se fez a 

implementação da etapa de geração de código-alvo a partir do código intermediário em ASA. 

Uma representação intermediária permite que diferentes linguagens sejam representadas da 

mesma maneira. Dessa forma, as vantagens de sua utilização ficou evidente, pois foi possível 

reutilizar o modelo de integração também para o compilador C, trabalho paralelo por Oliveira 

Junior (2013).  

Assim como visto na etapa de geração de código-objeto, por se tratar de um compilador 

de uma máquina específica, a realização da geração de código teve de levar em consideração a 

arquitetura dos processadores BIP e as decisões sobre a representação de dados. 

Durante este Capítulo foi possível conhecer a ferramenta Bipide. Este estudo 

contruibuiu para que todas as suas funcionalidades e recursos ao usuário permanecessem 

operantes. O estudo a respeito da arquitetura das versões do BIP foi fundamental para que 

pudesse ser gerado código-objeto Assembly de acordo com as restrições de cada arquitetura. 

O conhecimento a respeito do Portugol Core e a IDE PortugolStudio foi necessário 

devido ao reaproveitamento de seus recursos e documentação durante a integração com a 

ferramenta Bipide. A forma como o Portugol Core monta e lê sua ASA, possui grande 

relevância no estudo visto que a utilização e adequação da ASA se fez necessária no momento 

de geração de código-objeto na ferramenta Bipide. A integração com CORBA e documentação 

providas pelo Portugol também foram de conhecimentos fundamentais para que a integração 

na ferramenta Bipide fosse efetivada.   
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3  DESENVOLVIMENTO 

Este Capítulo tem por objetivo apresentar o detalhamento das implementações 

realizadas no Bipide e no Portugol Core, da análise semântica realizada, e da geração de código 

Assembly. 

O objetivo principal do trabalho foi viabilizar a integração do Bipide com o Portugol 

Core. Para isso foram necessárias alterações fundamentais na organização de implementação 

do Bipide. As seções seguintes descrevem as implementações realizadas durante o 

desenvolvimento deste projeto. 

3.1  COMPILADOR PORTUGOL 2.0 

Nesta seção são apresentadas as características do compilador Portugol 2.0 que 

influenciaram neste trabalho. 

3.1.1  Gramática 

O Bipide na versão 3.0 utilizava a gramática do Portugol na versão 1.1. A alteração de 

sintaxe e acréscimo de estruturas na nova versão do Portugol influencia principalmente na 

geração de código e no acréscimo de restrições semânticas nos casos de falta de suporte pela 

arquitetura dos processadores BIP. 

O Apêndice C apresenta o conjunto de símbolos da linguagem Portugol 2.0 utilizada 

neste projeto. As relações contento símbolos e sintaxe da linguagem estão restritos à somente 

ao que a arquitetura dos processadores BIP suporta. 

A sintaxe da linguagem Portugol 2.0 está disponível no Apêndice D. A gramática 

Portugol 2.0 completa está disponível no repositório GitHub do projeto Portugol por Univali-

L2S (GITHUB INC, 2013). 
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3.1.2  Alterações no Portugol 2.0 

Durante a implementação deste projeto foram identificadas necessidades de alterações 

no Portugol Core. Devido à isso, implementações no projeto de integração do Portugol também 

se fizeram necessárias (detalhamento na Seção 3.2 ). 

No início dos estudos deste projeto, foi identificado junto à equipe de desenvolvimento 

do Portugol que devido a geração de código assembly, seriam necessárias algumas alterações 

na estrutura da ASA. Essas alterações estão relacionadas principalmente ao nó denominado 

NoOperação.  

No Portugol Core anteriormente, o NoOperacao possuía os atributos: operador 

esquerdo, operador direito e operação. O atributo operação definia o significado do nó. No 

entanto, manter todas as operações em um único nó, dificultava a geração de código assembly. 

Para melhorar a leitura da ASA, foi realizada uma alteração no Portugol Core pela sua equipe 

de desenvolvimento, para que as operações fossem tratadas em nós diferentes. Isso facilita a 

geração de código, pois para cada nó, não é necessário fazer a verificação de operação antes de 

gerar o código. Ao caminhar dentro do nó, já sabe-se o comportamento à ser seguido. A Figura 

18 demonstra o novo modelo realizado para o NoOperacao. 

 

Figura 18. Novo NoOperacao 

Existem diversas operações suportadas pelo Portugol, como operações lógicas, 

aritméticas e bit-a-bit. Cada uma dessas operações deve ser tratada de maneira diferente. A 

Figura 19 ilustra os diferentes comportamentos entre as operações de atribuição e lógica menor. 

A Figura 19 a) demonstra que a operação atribuição gera uma instrução LD seguida de uma 

STO. Já a Figura 19 b) demonstra que em uma operação lógica menor, é realizado um LD, SUB 

e BGE. 
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a) b) 

Figura 19. Diferentes Nós Operação e seu código Assembly a) Atribuição b) Menor 

A Figura 19 demonstra, em caixas de comentário, as diferentes maneiras que é possível 

escrever o código assembly, ou seja, é possível reaproveitar a mesma estrutura para operações 

diferentes. 

Duas operações não seguem a mesma estrutura demonstrada na Figura 19, que são os 

nós: lógico não bit-a-bit e menos unário. Isso ocorre pois, NoOperacaoAtribuicao e 

NoOperacaoLogicaMenor, estendem de NoOperacao, e essas outras duas operações estendem 

diretamente do NoExpressao. Essas operações não possuem operador esquerdo e direito, ao 

invés disso, possuem somente uma expressão, pois são operadores unários. Contudo, durante a 

leitura da ASA essa diferenciação é transparente, pois o NoOperacao também estende de 

NoExpressao. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho também houve uma alteração no Portugol 

Core para as operações de incremento e decremento. Anteriormente, essas operações 

representavam um nó na ASA, essa estrutura foi alterada para que um incremento “i++”, por 

exemplo, corresponda a um nó atribuição com uma operação soma, onde o operando esquerdo 

é a referência da variável “i”, e o direito é número inteiro 1. Na Figura 20 b) é demonstrada a 

estrutura ASA da operação incremento após as alterações na estrutura ASA. A Figura 20 b) 

demonstra o código assembly gerado. 
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a) 

 

 

 

 

b) 

Figura 20. Operação Incremento a) Estrutura ASA b) Código Assembly 

 Essas alterações de estrutura influenciaram no momento da geração de código. Pois, a 

operação incremento, na estrutura detalhada anteriormente, quando utilizada dentro de uma 

outra atribuição faz com que a geração de código assembly deva ser gerado de forma diferente. 

A forma como foi feita a geração de código é detalhada na subseção 3.5.2 . 

3.2  INTEGRAÇÃO DO COMPILADOR ATRAVÉS DO CORBA 

O trabalho de Noschang (2012) disponibilizou uma interface de integração para o 

Portugol Core a qual foi utilizada para a realização deste trabalho. Essa interface utiliza a 

biblioteca IIOP.NET, que, em sua proposta original estava na versão 1.9.1. Durante o 

desenvolvimento deste trabalho, foram identificadas diversas pequenas demandas de alterações 

nas interfaces de integração. Essas demandas são identificadas nas próximas subseções. 

3.2.1  Desenvolvimento lado servidor 

Para que as alterações realizadas no Portugol Core durante o desenvolvimento deste 

trabalho pudessem ser utilizadas através do módulo de integração, foram necessárias algumas 

implementações do lado servidor do CORBA. Pois, apesar da versão disponibilizada por 

Noschang (2012) estar funcionando, não contemplava todas as novas estruturas agregadas ao 

Portugol Core. Para tal, foi necessário realizar algumas etapas descritas no trabalho de 

Noschang (2012), que são: 
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 Etapa 1. Instalar e incluir IIOPNet no Path das variáveis de ambiente; 

 Etapa 2. Alterar arquivo Portugol.idl o qual descreve a interface base para geração 

da dll a ser utilizada no C#. O Quadro 11 mostra um trecho da alteração realizada; 

 Etapa 3. Executar o comando: “idfj –fall –td <diretório-saída> <diretório-idl>”, 

onde <diretório-saída> é o local onde serão gerados as classes de integração, sendo 

normalmente: “./src-idl-generated”, e <diretório-idl> é o local onde está o arquivo 

idl, sendo neste caso: “./src/br/univali/portugol/integracao/Portugol.idl”. Estes 

diretórios tem como raiz o próprio diretório de localização do projeto sendo 

representado pelo ponto “.”. 

 Etapa 4. Corrigir ou escrever as classes Proxy Java. Essas classes realizam a 

comunicação com as classes do projeto Portugol Core; 

 Etapa 5. Compilar o projeto Java Portugol-Integracao, os seguintes arquivos .jar são 

utilizados na aplicação C#: portugol-nucleo.jar e portugol-integracao.jar; 

 Etapa 6. Executar o projeto CompiladorIDL e Portugol-Integração-Csharp, por 

Noschang (2012), onde IIOPNet faz a geração das DLL’s necessárias. 

Quadro 11. Trecho do arquivo de integração idl 
interface VisitanteASA  

{ 

    any visitarNoNao(in NoNao noNao) raises(ExcecaoVisitaASA); 

    any visitarNoOperacaoLogicaIgualdade(in NoOperacaoLogicaIgualdade 

noOperacaoLogicaIgualdade) raises(ExcecaoVisitaASA); 

    any visitarNoOperacaoLogicaDiferenca(in NoOperacaoLogicaDiferenca 

noOperacaoLogicaDiferenca) raises(ExcecaoVisitaASA); 

    any visitarNoOperacaoAtribuicao(in NoOperacaoAtribuicao noOperacaoAtribuicao) 

raises(ExcecaoVisitaASA); 

    any visitarNoOperacaoLogicaE(in NoOperacaoLogicaE noOperacaoLogicaE) 

raises(ExcecaoVisitaASA); 

    any visitarNoOperacaoLogicaOU(in NoOperacaoLogicaOU noOperacaoLogicaOU) 

raises(ExcecaoVisitaASA); 

 [...] 

 Durante a execução da etapa 1 descrita no processo acima, houve uma incompatibilidade 

com as versões da IIOP.Net, sendo que ela estava implantada na versão 1.9.1, e a versão 

instalada no computador já era uma versão mais recente, v. 1.9.3. Foi necessário compilar o 

IIOPNet, e atualizar sua .DLL na geração das classes de integração do Portugol. 
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3.2.2  Desenvolvimento lado cliente 

O desenvolvimento do lado cliente CORBA é dividido em três principais etapas: a) 

levantamento do processo Java para obter uma instância Portugol; b) chamada ao método de 

compilação para obter uma instância do tipo Programa; e c) encerramento dos processos. 

Na etapa A, para configuração do lado cliente CORBA, cria-se um canal IIOP com as 

portas 53787 e 53788 de retorno (NOSCHANG,2012). Após isto, é levantado um processo Java 

para execução dos arquivos de extensão .jar, juntamente com ele, também o processo chamado 

orbd. O processo orbd é o principal responsável pela transferência das informações entre o 

cliente e o servidor. O contexto retornado por este processo é a classe Portugol.  

Na etapa B, chama-se o método “Compilar” da instância Portugol, enviando por 

parâmetro o algoritmo escrito pelo usuário na interface. Como retorno, têm-se Programa. A 

partir do Programa é possível ter acesso à ASA e implementar um visitante à mesma. 

A etapa C é a etapa de encerramento da IDE, para que os processos Java e orbd sejam 

encerrados. 

3.2.3  Alterações sobre o Manual de Integração 

O Manual de Integração do Portugol é uma documentação gerada por Noschang (2012) 

que visa auxiliar o desenvolvedor que desejar realizar a integração do Portugol Core com 

alguma outra aplicação escrita em C#.   

O Manual está organizado em um estilo passo a passo o qual não exige muitos esforços 

para sua efetivação, visto que detalhes da utilização CORBA são quase que transparentes ao 

cliente. No entanto, ao executar o passo a passo do Manual, foi percebido que faltava ser 

descrita uma etapa importante para a efetiva utilização do CORBA no lado cliente.  

Durante a execução da aplicação teste do Manual, ocorria um erro de difícil 

identificação, demonstrado na Figura 21. 
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Figura 21. Erro Execução Aplicação Integração Teste 

 

 

O erro acontece devido à falta de configuração do Java na máquina. Portanto optou-se 

por fazer um novo item no Manual, no mesmo modelo passo a passo, descrevendo como realizar 

esta configuração em Windows. A princípio não foi previsto para Linux partindo-se da premissa 

de que a programação em C# normalmente é feita em plataforma Windows. 

Essa etapa está incluída no Apêndice B da mesma forma como foi proposta sua inclusão 

e disponibilização no Manual. Dessa forma, são minimizados os erros e possíveis obstáculos 

para o usuário que se utilizará do Manual. 

3.3  MUDANÇA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BIPIDE 

Nesta seção, são descritas as mudanças realizadas na implementação do Bipide. 

3.3.1  Versão Original 

A ferramenta Bipide possuía um compilador Portugol embutido. Portanto, tinha em si 

própria a gramática, tokens, classes lexer e parser gerados através da ferramenta AntlrWorks. 

A Figura 22 demonstra um diagrama sequencial que ilustra a execução passo a passo do cenário 

anteriormente existente para o clique no botão “Compilar”. 
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Figura 22. Diagrama Sequencial Ação Compilar 

Neste cenário, a classe Interface tem o papel de chamar o método “executa()” de 

“ucProgramacao”, caso seja lançada uma exceção, os erros são demonstrados ao usuário, e não 

são geradas as informações para a fase de simulação.  

Em “ucProgramacao”, é verificada a linguagem do programa, neste caso é Portugol, 

então é chamado ANTLRStringStream passando por parâmetro o texto do programa escrito no 

editor. Em seguida, são gerados: o lexer, através de chamada ao “PortugolLexer”; e os tokens, 

via chamada ao “CommonTokenStream”. Os tokens são passados ao “PortugolParser”, que por 

sua vez, executa o método “programa()”. Caso a execução de “PortugolParser.programa()” 

lance alguma exceção, são identificados os erros e adicionados à lista de mensagens de erros 

demonstrada ao usuário. 

O Bipide, em sua versão 3.0, possuía a gramática Portugol embutida, os analisadores 

semântico e sintático, além disso, também realizava a geração de código assembly para a fase 

de simulação. 

 

 sd Diag. Seq. Compilar Portugol

:Interface :ucProgramacao :ANTLRStringStream :portugolLexer :portugolParser:CommonTokenStream :ParserPart

Fim Cenário Linguagem = PortugolFim Cenário Linguagem = Portugol

retorno= if( ucProgramacao.Executa()) :boolean

portugol= if(SyntaxLanguage == SyntaxLanguage.Portugol) :boolean

input = new ANTLRStringStream(CurrentEditor.Document.Text)

lex= new portugolLexer(input)

tokens= new CommonTokenStream(lex)

parser= portugolParser(tokens)

programa();

catch(Exception)

parser.showError(("Comando '" + re.Token.Text + "' em formato inv álido", re.Token.Line, "error")

parser_RequestPrintErro(strText, linha, tipo)

listMsgError.Items.Add()

asm= if (SyntaxLanguage == SyntaxLanguage.ASM) :boolean
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3.3.2  Nova Versão 

Devido ao desenvolvimento em paralelo do trabalho de Oliveira Junior (2013), o qual 

propõe melhorias ao Bipide, sendo principalmente a realização de um compilador C e suporte 

à simulação do uBIP, têm-se como resultado final a versão 4.0 do Bipide.  Esta versão está 

baseada na plataforma .NET Framework 4.5 e Windows Presentation Foundation (WPF).  

O compilador C, produto do trabalho de Oliveira Junior (2013), utiliza a representação 

em ASA da mesma maneira como o Portugol, dessa forma, a geração de código é aproveitada 

tanto para o compilador Portugol, como para o compilador C, assim também como poderá ser 

utilizada na integração de futuros novos compiladores. 

A Figura 23 ilustra a estrutura básica de implementação do Bipide, relacionando o 

mesmo à arquitetura de integração CORBA, também às suas classes de controle e simulação. 

 

Figura 23. Fluxo de Implementação do Bipide 

 O CORBA faz a interface entre o compilador Portugol 2.0 Java e a aplicação em C#. O 

compilador tem a gramática, analisadores semântico e sintático. O lado C# recebe o resultado 

das análises e tem acesso à ASA. O Bipide possui a implementação desta integração lado C#, 

juntamente com as demais classes para análise e geração de código. O Bipide ainda possui 

integrada a parte de Simulação realizada no Expression Blend (MICROSOFT 

CORPORATION, 2013a). O Bipide foi implementado no Visual Studio 2012 (MICROSOFT 

CORPORATION, 2013d). 
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Interface 

 A interface do Bipide v. 4.0 foi proposta no trabalho de Oliveira Junior (2013). A Figura 

24 demonstra a tela para programação em Portugol, e a lista de mensagens. 

 

Figura 24. Interface Módulo Programação 

 

 O Módulo de Simulação é responsável por demonstrar o algoritmo em Portugol e o 

resultado da geração de código em Assembly. Assim como, realizar a simulação do código 

assembly através dos botões de controle de simulação do menu. As características principais de 

interface para a simulação já existentes no Bipide 3.0 foram mantidas. A Figura 25 demonstra 

o módulo de simulação. 
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Figura 25. Interface Módulo Simulação 

 

3.4  ANALISADOR SEMÂNTICO 

O analisador semântico é o que valida o significado do código-fonte. Ele se utiliza da 

tabela de símbolos para fazer verificações de tipos, verificar retorno de métodos ou verificar 

declarações de métodos e variáveis, por exemplo. Caso haja alguma incoerência, é demonstrada 

ao usuário uma lista com a relação dos erros. A compilação do código fonte não é concluída se 

existirem erros semânticos. 

Qualquer compilador deve possuir um analisador semântico (LOUDEN, 2004). 

Portanto, o Bipide, uma IDE com compilador próprio, assim como o Portugol Core, o núcleo 

de um compilador, o possuem. A integração do Bipide com o compilador do Portugol Core 

tornou desnecessária a validação semântica no Bipide, uma vez que ela já é feita no Portugol 

Core. Após um levantamento feito no Bipide, foram identificadas as validações semânticas que 

ainda se fazem necessárias na versão 4.0 do Bipide, a qual já possui integração com o Portugol 

Core. 
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3.4.1  Versão Original 

O Bipide, em sua versão original, possuía uma análise semântica para validar as 

principais restrições impostas pela arquitetura dos processadores BIP. A Tabela 1 demonstra 

onze validações semânticas que eram realizadas pelo Bipide, e a conclusão se a validação deve 

ser mantida na nova versão ou não.  

O Apêndice A possui o detalhamento sobre como foi realizada a verificação e 

comparação entre os analisadores semânticos. É demonstrada a linha de código, em alguns 

casos o trecho de código, e as telas tanto do Bipide quanto do PortugolStudio que comprovam 

ou não a existência da respectiva validação através dos testes realizados. 

Tabela 1. Resumo Análise Semântica do Bipide 
Nº Linha MENSAGEM DE ERRO Portugol 

Core 

valida? 

CONCLUSÃO 

1 335 VARIÁVEL NÃO DECLARADA SIM São Equivalentes 

2 343 TAMANHO DO VETOR INVÁLIDO NÃO Bipide deve manter a 

validação. Portugol Core 

aceita um tamanho acima 

de 1024 para vetores. 

3 399 PROCEDIMENTO/FUNÇÃO NÃO 

DECLARADA 

SIM São Equivalentes 

4 423 FUNÇÃO NÃO RETORNA VALOR NÃO Bipide deve manter a 

validação. Pode ser 

implementado no Portugol 

Core. 

5 427 PROCEDIMENTO NÃO PODE 

RETORNAR VALOR 

SIM São Equivalentes 

6 456 NÚMERO INCORRETO DE 

PARÂMETROS 

SIM São Equivalentes 

7 529 RECURSIVIDADE NÃO 

SUPORTADA 

NÃO Bipide deve manter a 

validação 

8 546 SUBROTINA JÁ DECLARADA SIM São Equivalentes 

9 560 TIPO DE SUBROTINA NÃO 

IDENTIFICADO 

Não 

simulado 

Validação se demonstra 

desnecessária. 

10 581 SUBROTINA NÃO RETORNA 

VALOR 

NÃO Bipide deve manter a 

validação. Portugol Core 

não trata erro. 

11 1000 VARIÁVEL NÃO É VETOR SIM São Equivalentes 

3.4.2  Nova Versão 

Foi necessário realizar a identificação do que o Bipide valida, e que não está 

implementado no Portugol Core, para que, as restrições semânticas existentes não fossem 

perdidas. 
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A tabela seguinte demonstra, portanto, a relação de análises semânticas que foram 

implementadas no Bipide enquanto o Portugol Core não as suportar. 

Tabela 2. Resumo Análise Semântica que devem permanecer no Bipide 
Nº Linha MENSAGEM DE ERRO Portugol 

Core 

valida? 

CONCLUSÃO 

2 343 TAMANHO DO VETOR INVÁLIDO NÃO Bipide deve manter a 

validação. Portugol Core 

aceita um tamanho acima 

de 1024 para vetores. 

4 423 FUNÇÃO NÃO RETORNA VALOR NÃO Bipide deve manter a 

validação. 

 

7 529 RECURSIVIDADE NÃO 

SUPORTADA 

NÃO Bipide deve manter a 

validação 

 

Para realizar a validação semântica no Bipide, foi implementado um Visitor. Essa 

análise semântica no Bipide é realizada logo após o retorno da compilação do algoritmo pelo 

Portugol Core, e antes da realização da tradução de código. A verificação semântica só é 

executada caso o resultado da análise pelo Portugol Core não retorne nenhum erro sintático ou 

semântico. Este visitante percorre a ASA e faz a verificação semântica para os três aspectos 

descritos na Tabela 2. Além dessas três restrições semânticas da Tabela 2, também foram 

identificadas outras restrições semânticas que são detalhadas à seguir. 

Tipos de Dados incompatíveis 

O Portugol Core aceita vários tipos de dados não suportados pela arquitetura da família 

dos processadores BIP, são eles: cadeia, caracter, lógico, matriz e real. Os tipos suportados são 

inteiro e vazio. Quando é identificada a utilização de algum destes tipos de dados, é lançado um 

erro ao usuário.  

Operações não suportadas 

O Portugol Core 2.0 já possuía suporte a alguns tipos de operações, aos quais algumas 

são suportadas pelo BIP, outras não. A Tabela 3 contém a relação de operações suportadas pelo 

BIP que estão implementadas no Portugol 2.0. 
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Tabela 3. Operações suportadas pelo BIP 

++, -- Incremento e decremento posfixo 

- Menos unário 

~ Operador bit-a-bit Não 

+,- Operadores aritméticos 

<< >> Operadores de deslocamento 

lógico bit-a-bit 

&, |, ^ Operadores bit-a-bit AND, OR, 

XOR  

=, +=, -= Operador de atribuição 

>, <, >=, <=, !=, == Operadores relacionais 

 As demais operações existentes no compilador Portugol 2.0, que não são suportadas 

pelo BIP estão relacionadas na Tabela 4. 

Estas operações, assim como na versão original do Bipide, não são contempladas na 

geração de código. Pois, nativamente a família de processadores BIP não possui suporte à elas, 

e a implementação dessas operações através da tradução poderia deixar o código assembly 

muito extenso. 

Tabela 4.  Operações do Portugol 2.0 não suportadas 

% Módulo 

* Multiplicação 

/ Divisão 

e, não, ou Operações Lógicas E, Não, OU 

%=, *=, /= Operadores de atribuição por 

módulo, multiplicação e divisão 

Existem maneiras de contornar esta limitação através da própria programação em alto 

nível, como é o caso da multiplicação. Neste caso é possível representá-la por somas 

subsequentes na quantidade indicada por um dos operadores da multiplicação. De qualquer 

maneira, pode haver um estudo para cada uma delas para identificar o melhor meio de 

representa-las no nível Assembly. Mas, este estudo não se enquadrou no escopo deste trabalho 

e está sendo sugerido na seção de trabalhos futuros (Seção 4.1 ). 

Outras Restrições 

Além das restrições mencionadas anteriormente, também foram identificadas outras 

limitações a serem impostas devido à falta de suporte à elas. 
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 Modo de acesso por referência: esta é a forma de passagem de uma variável por 

parâmetro à uma função na qual a variável tem seu valor alterado caso a mesma 

seja alterada na função chamada. Este modo é aceito no Portugol 2.0, mas por 

ele não ser tratado dentro do Bipide foi criada a restrição; 

 Inclusão de Biblioteca: esta é uma funcionalidade do Portugol 2.0, porém não 

tem suporte no Bipide; 

 Expressões e/ou números no comando leia: em alguns testes foi identificado que 

o analisador semântico do Portugol 2.0 atualmente não valida os parâmetros para 

a função leia, permitindo expressões ou números, o que torna a geração de 

código para o comando leia errônea. Esta restrição foi acrescentada evitar 

resultados inesperados pelo usuário; 

 Utilização de “<-” como token: Foi identificado que o compilador Portugol 2.0 

identifica os símbolos: “<” como sendo uma operação lógica menor, e o símbolo 

“-” como menos unário, o que está perfeitamente correto quando utilizado em 

condições lógicas. Porém essa expressão é aceita inclusive na forma de 

atribuição: “a <- 0”, reconhecendo de forma errônea um token que era utilizado 

como operador de atribuição na versão 1.1 do Portugol. Dessa forma, foi incluída 

uma restrição para que estes símbolos não sejam utilizados fora de estruturas 

condicionais; 

 Vetor dentro de índice de vetor: Esta restrição foi acrescentada devido acréscimo 

de complexidade à geração de código devido a otimização proposta para vetores. 

Como esta operação foi identificada como pouco usual em fins didáticos, foi 

decidido por incluir esta restrição;  

 Continue: Este é um nó da ASA criado por Oliveira Junior (2013) para a 

integração do compilador C ao Bipide. A restrição imposta à este nó está em 

somente ser utilizado dentro de estruturas de repetição. 

Essas restrições semânticas foram incluídas no Bipide 4.0 dada a importância de se 

prevenir erros que possam surgir devido à falta de suporte da arquitetura BIP. 
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Exibição de Erros na Interface 

Existe a fase de erros derivada do resultado da análise do compilador Portugol, e 

também a fase de erros pós compilação, onde são realizadas as validações semânticas descritas 

anteriormente.  

Para que a interface do Bipide 4.0 exiba as mensagens de erro em diferentes idiomas, 

foi necessário incluir as mensagens em dois arquivos XAML, um contendo a versão em 

Português e outro a versão em Inglês, ambos compartilhando um código único para cada erro. 

Dessa forma, a mensagem de erro é buscada no XAML de acordo com o idioma escolhido, esse 

processo ocorre após o resultado da análise do Portugol 2.0 e durante a análise semântica 

realizada no Bipide. O Quadro 12 demonstra um trecho de arquivo XAML para mensagens em 

Inglês das restrições do Bipide. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

<ResourceDictionary 

                    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

                    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

                    xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"> 

 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.1"> 

        The BIP  does not support Cadeia type 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.2"> 

        The BIP  does not support Character 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.3"> 

        The BIP  does not support recursion 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.4"> 

        The BIP  does not support access mode by reference 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.5"> 

        The BIP  does not support Matrix 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.6"> 

        The BIP  does not support float 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.7"> 

        The BIP  does not support String 

    </system:String> 

</ResourceDictionary> 
 

Quadro 12. Arquivo de Erros XML 

3.5  GERADOR DE CÓDIGO 

A geração de código na versão anterior do Bipide era feita durante a compilação. Se a 

mesma fosse concluída com sucesso, o código gerado era utilizado para realizar a simulação do 



68 

 

 

programa. Com a nova versão do gerador de código, esse processo é realizado somente após a 

compilação executar com sucesso. A geração de código permanece com uma estrutura para 

correlacionar as linhas escritas em Portugol com as linhas escritas em Assembly.  

3.5.1  Versão Original  

A geração de código era estruturada através das classes do diagrama da Figura 26: a 

classe Codigo podendo ter uma ou mais classes InstrucaoPortugol, e a classe InstrucaoPortugol 

podendo estar relacionada com nenhuma ou várias classes InstrucaoASM. Portanto, são elas 

que possibilitavam a relação entre as instruções Portugol e instruções Assembly. Esta relação 

era demonstrada durante a simulação, onde as instruções correspondentes das duas linguagens 

eram destacadas. 

 
Figura 26. Visão simplificada das classes onde são armazenados os códigos do Programa 
Fonte: Adaptado de Vieira (2009) 

Essas classes eram utilizadas diretamente pela classe PortugolParser.cs que, ao realizar 

a análise sintática, ao mesmo tempo adicionava as instruções em estruturas de 

InstrucaoPortugol e InstrucaoASM para o código analisado. 

Vale ressaltar que, realizando o vínculo dessa estrutura de classes com a classe 

PortugolParser.cs, mesmo uma linguagem ao ser escrita diretamente em Assembly, ainda assim 
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era necessário utilizar como apoio a classe PortugolParser, apesar de não se ter como entrada 

um código em Portugol. 

3.5.2  Nova Versão  

O novo gerador de código foi implementado na forma de um visitante para a ASA do 

Portugol. Dessa forma, é possível fazer a visita e geração de código para outros compiladores, 

desde que este compilador também disponibilize uma estrutura como a ASA do Portugol. 

Vínculo de instruções Alto Nível X Baixo Nível 

Foi modificada a estrutura que armazena o código assembly. Nesse processo 

identificou-se que não haveria necessidade de uma classe InstrucaoPortugol, então, ao invés de 

utilizá-la, foi acrescentado um atributo “linha” em InstrucaoASM. Esta nova estrutura pode ser 

vista na Figura 27. 

 

Figura 27. Visão simplificada das classes onde é armazenado o Assembly 

 O vínculo entre as instruções Assembly e instruções da linguagem de alto nível é feita 

apenas através do atributo linha na classe InstrucaoASM. Este atributo é preenchido de acordo 

com a leitura da ASA. No momento da geração de uma instrução assembly, têm-se o trecho de 

código fonte daquele nó específico. Isso faz com que seja possível o armazenamento do valor 

da linha na instrução assembly. A Figura 28 ilustra a relação estabelecida ente as linhas de 

código e a animação da simulação. 
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Figura 28. Relação de elementos na interface do módulo de simulação 

 

Mudanças no armazenamento de instruções para a Simulação 

Foi realizada uma alteração na geração de código para a simulação no que diz respeito 

à vetores. A interface de simulação no Bipide 3.0 demonstra na tabela de endereçamento de 

variáveis somente a informação do vetor na primeira posição de endereço de memória. Os 

demais campos eram mostrados em branco: o nome do vetor e o valor. O valor era preenchido 

somente após atribuições ocorridas durante a execução do programa. A Figura 29 demonstra 

um vetor de 5 posições sendo representado na memória de dados na versão 3 do Bipide, onde 

os valores e nome aparecem em branco.  

 

Figura 29. Endereço Vetor na Memória de Dados Bipide 3.0 

 

A nova forma de declaração de vetores no Portugol 2.0 permitiu uma nova abordagem 

na demonstração dos dados de índices de vetor. Agora é possível estabelecer um valor de 

inicialização para todos os índices, sem ter de realizar atribuições para cada um 

individualmente. A Figura 30 demonstra ao lado esquerdo o trecho de código Portugol, onde o 

vetor é inicializado, seu respectivo código assembly. 
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Figura 30. Nova forma de representação de vetores 

 

Ainda na Figura 30, são mostrados à direita os valores inicializados na memória de 

dados, além do nome do vetor, que é repetido para cada posição. A verificação dos acesso à 

memória é realizada durante a simulação, onde, quando realizado acesso à índice negativo ou 

índice maior que o tamanho do vetor, é demonstrado um erro. Esta verificação já era realizada 

na versão 3.0 do Bipide, porém, com o ajuste realizado no tratamento de vetores, essa 

funcionalidade também foi tratada de modo a permanecer funcional. 

Restrições de arquitetura 

No momento da geração de código Assembly também é feita a detecção da versão do 

BIP (versões I, II, III ou IV) que provê suporte ao código gerado. Dessa forma, o módulo 

simulador só permite a seleção das arquiteturas que suportam o código gerado. 

Para esta verificação, é utilizado como base um visitante da ASA, e uma estrutura 

“enum” para armazenar a versão do processador. “Enum” é um tipo de dado distinto que 

consiste em um conjunto de constantes nomeadas chamadas de lista de enumeração 

(MICROSOFT CORPORATION, 2013). O “enum” criado pode ser BIP I, BIP II, BIP III e BIP 

IV.  

Inicia-se a leitura da ASA como BIP I, à medida que passa-se entre os nós são 

característicos de uma versão de arquitetura superior, então é substituído. O Quadro 13 

demonstra a versão da arquitetura na coluna à esquerda, e os nós da ASA que possuem 

características de código Assembly típicas da versão. 
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BIP I 

NoMenosUnario 

NoAtribuicao 

NoOperacaoSoma 

NoOperacaoSubtracao 

BIP II 

NoPara 

NoSe 

NoEnquanto 

NoFacaEnquanto 

NoCaso 

NoPare 

NoContinue 

NoOperacaoLogicaDiferenca 

NoOperacaoLogicaIgualdade 

NoOperacaoLogicaMaior 

NoOperacaoLogicaMaiorIgual 

NoOperacaoLogicaMenor 

NoOperacaoLogicaMenorIgual 

BIP III 

NoOperacaoBitwiseE 

NoOperacaoBitwiseOU 

NoOperacaoBitwiseXOR 

NoOperacaoBitwiseNAO 

NoOperacaoBitwiseLeftShift 

NoOperacaoBitwiseRightShift 

BIP IV 

NoReferenciaVetor 

NoVetor 

NoDeclaracaoVetor 

NoChamadaFuncao 

Quadro 13. Versões do BIP e seus nós característicos 

 

Depois de definir a versão do processador para o algoritmo, essa informação é enviada 

à tela de Simulação para definir as permissões de visualização de arquitetura. Caso o algoritmo 

tenha somente instruções do BIP I, o usuário poderá escolher na simulação até a arquitetura do 

processador IV, pois existe compatibilidade com a versão I. Porém, se o algoritmo contiver 

instruções específicas do BIP IV, o usuário não poderá escolher as versões anteriores, visto que 
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os componentes do BIP IV não estão presentes nos seus antecessores. A Figura 31 demonstra 

um exemplo de algoritmo que contém chamada funções lógicas bit-a-bit, neste caso o usuário 

tem a opção de selecionar o BIP III e as versões posteriores. 

Ressalta-se que a seleção do µBIP, implementação do trabalho de Oliveira Junior 

(2013), é identificada de uma forma diferente das demais versões, pois as estruturas 

características do µBIP não se encontram dentro da ASA. 

 

Figura 31. Interface Simulação - Escolha do processador 

 

Melhorias na geração de código 

Durante a implementação do gerador de código foi percebida a possibilidade de 

otimização de determinados trechos de código. A utilização de uma representação intermediária 

permitiu uma maior liberdade na leitura e manipulação do código, pois ela viabiliza a leitura do 

código em diferentes ordens e não somente da esquerda para a direita, como ocorre quando não 

há uma representação intermediária. 

As otimizações realizadas enquadram-se no contexto de compiladores, onde o tamanho 

de código influencia no tamanho da memória, de dados ou de programa, necessária para o 

processador. Por exemplo, considerando um programa com mil instruções, comparado a um 

programa com setecentas instruções, este último propicia economia em área de chip, assim 

como também economia de energia. 

Uma outra etapa também foi incluída após o código assembly estar gerado, onde é 

realizada uma segunda verificação de incidências que permitem ainda uma redução maior no 

código. 
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a) Declarações de Variáveis 

No Bipide 3.0, declarações de variáveis eram realizadas dentro de um escopo pré-

definido “declaracoes”. Desta maneira, não era possível inicializar variáveis ou vetores. Na 

versão 4.0, devido a atualização da linguagem Portugol para versão 2.0 do Portugol Core, é 

possível inicializar as variáveis e vetores. O código assembly utilizando-se desta opção, fica 

mais reduzido. 

a) 
b) 

Figura 32. Otimização na Declaração de variáveis. a) Bipide 3.0 b) Bipide 4.0 

 

b) Variáveis temporárias 

O acumulador, no Bipide 3.0, era sempre armazenado em endereços de memória 

temporários quando precisava-se preservar seu valor, e, quando desejado, recuperava-se o valor 

desse endereço. Utilizava-se, na maioria das vezes, os endereços 1000, 1001 e 1002. Estes 

endereços eram usados pois ficavam no final da memória de dados, visto que possui um total 

de 1024 posições, e a probabilidade de já estar sendo utilizado era baixa.  
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Em virtude de aprimorar este cenário, ao invés de utilizar endereço de memória, 

variáveis temporárias foram criadas. Dessa forma, as variáveis temporárias utilizam endereços 

iniciais na memória de dados assim como as demais variáveis, sem correr o risco de 

sobrescrever algum dado, e sem a necessidade de ocupar as posições ao final da memória. 

A Figura 33 demonstra o comparativo das duas gerações de código. Variáveis de nome 

“t_oplog1” são criadas e incrementadas para a utilização em diversas situações no mesmo 

programa. 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 33. Utilização de variáveis temporárias. a) Bipide 3.0 b) Bipide 4.0 

A Figura 34 mostra o comparativo da memória de dados, na versão 3.0, os endereços de 

memória utilizados são: 1000 e 1001, enquanto que na versão 4.0 os endereços utilizados são: 

1 e 2. 

 a)  b) 

Figura 34. Memória de Dados. a) Bipide 3.0 b) Bipide 4.0 
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c) Operações Lógicas 

No Bipide 3.0, as operações lógicas são escritas utilizando-se uma estratégia específica. 

No exemplo onde tem-se a expressão: “(x +1 > 2 - y)”: resolve-se o lado esquerdo da operação 

“(x+1)” e armazena-se o resultado em um endereço de memória temporário, depois resolve-se 

o lado direito “(2 - y)”, também armazena-se em outro endereço, após isto, carrega-se o valor 

contido no primeiro endereço, e faz-se um SUB com o valor contido no segundo.  

A Figura 35 demonstra o comparativo dos códigos assembly gerados. Uma expressão 

simples, ou seja, que possui somente variáveis ou números, não necessita o uso de temporários. 

O código é gerado em três linhas na versão 4.0, e tem o mesmo significado do código gerado 

em sete linhas na versão anterior. 

 

a) 

 

b) 

Figura 35. Geração de código Op. Lógica. a) Bipide 3.0 b) Bipide 4.0 

 

d) Operações Lógicas com Soma/Subtração 

Quando as operações à direita do operador lógico são soma ou subtração, todas as 

operações ao lado direito são invertidas. Por exemplo, a expressão “(x > 2 - y)” é resolvida 
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trocando-se o símbolo maior por subtração e trocando o símbolo de subtração pelo de soma.   

Essa é uma otimização que torna desnecessária a utilização de temporários, o resultado é o 

mesmo obtido na versão 3.0 em menos linhas de código.  

A Figura 36 demonstra a simplicidade obtida na versão 4.0, comparada à anterior, já 

que, ao invés de utilizar-se de endereços temporários, utilizam-se operações invertidas. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 36. Otimização Op. Lógica com Soma/Subtração. a) Bipide 3.0 b) Bipide 4.0 

 

e) Vetores 

Devida a utilização do padrão Visitor, foi possível realizar a geração de código de 

vetores customizada de forma a otimizar o código. Todas os cenários de utilização de vetores 

tiveram de ser previstos, para que em cada caso, fosse feita a geração de código que fosse mais 

adequada e viável de ser realizada. 

Atribuições à Vetores 

Em atribuições à vetores, o código assembly foi simplificado. Não são mais utilizados 

temporários, e os valores são carregados diretamente no registrador $indr e na variável vetor. 

A Figura 37 (a) demonstra a geração de código na versão 3.0, onde o índice 0 é carregado 
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primeiramente no endereço de memória 1000, para depois o valor do endereço 1000 ser 

carregado no registrador $indr. A Figura 37 (b) demonstra que o valor é carregado diretamente. 

 

a)  

b) 

Figura 37. Atribuição à vetores. a) Bipide 3.0 b) Bipide 4.0 

O mesmo ocorre nos casos onde a expressão ao lado direito da atribuição possui soma 

e subtração. Ainda assim a geração de código não precisa utilizar-se de temporários. Conforme 

demonstra trecho de código assembly do Quadro 14. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

.data 

    vetor : 0, 0, 0 

    a  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LDI         0 

    STO         $indr 

    LDI         1 

    ADD         a 

    SUBI        10 

    STOV        vetor 

    HLT         0 
 

 Quadro 14. Código Assembly expressão atribuída à vetor 

Vetores em Expressões 

Quando o vetor está em uma expressão, a estratégia utilizada no Bipide 3.0 era:  

a) Realizar a geração de código de cada operação da expressão; 
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b) Ao se chegar no vetor, grava-se o acumulador em um outro endereço de memória; 

c) Grava-se índice do vetor no registrador $indr; 

d) Carrega-se o vetor em um outro endereço temporário;  

e) Carrega-se o endereço de memória que contém o valor anterior ao vetor;  

f) Realiza-se a operação do vetor, como por exemplo SUB, e continua-se com o resto 

da operação. 

A Figura 38 (a) demonstra o exemplo citado anteriormente. Na versão 4.0 do Bipide, 

em todas as expressões em que se utiliza vetores, é adotada uma estratégia principal: antes da 

expressão ser escrita é resolvido o valor do vetor e armazenado em uma variável temporária; 

depois, escreve-se a expressão substituindo no local do vetor a respectiva variável, como pode 

ser visto na linha 16 da Figura 38 (b).  

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 38. Vetor em expressão. a) Bipide 3.0 b) Bipide 4.0 
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A estratégia utilizada com temporários para vetores ocorre nos casos abaixo: 

 Operações Lógicas: NoSe, NoPara, NoEnquanto, NoFacaEnquanto; 

  Leia, Escreva e Chamadas de funções: NoChamadaFuncao; 

 Retorno de funções: NoRetorne; 

 Operação de Atribuição: NoAtribuicao. 

O Quadro 15 demonstra um trecho de código fonte o qual permite a geração de código 

de vetor anteriormente à expressão em que o utiliza. O código na linha 4 é responsável por 

armazenar o valor do vetor na variável temporária, equivalente à linha 11 do código gerado 

demonstrado na Figura 38 b). A variável de controle “_FlagVector” indica: quando verdadeira, 

que as o código gerado deve ser identificado como sendo um vetor, quando falsa, indica que 

faz parte do restante da expressão. Após o término da leitura da expressão, o código assembly 

correspondente ao vetor é concatenado antes do código correspondente à expressão. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

[…] 

if (instr_esq == "LDV" ) 

{ 

    AppendInstruction("STO",  

                      "t_vetor" + AddsTemp(), 

                      noOperacao.getTrechoCodigoFonte().getLinha()); 

    _FlagVector = false; 

 

    AppendInstruction(instr_esq_antes, 

                      "t_vetor" + _LabelTemp, 

                      noOperacao.getTrechoCodigoFonte().getLinha()); 

}  

} 

 

public void AppendInstruction(String instrucao, Object valor, int? linha) 

{ 

if (_FlagVector && _FlagOperation) 

{ 

    _Object_ExpressionVectorCode.AddInstrucaoASM( 

                instrucao,  

                valor.ToString(), 

                Bipide.Classes.eTipo.Instrucao,  

                linha); 

} 

[…] 
 

 

 

Quadro 15. Trecho de código para tratamento de vetores 
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g) Operações Bitwise 

As operações bitwise na gramática Portugol 2.0 foram implementadas em paralelo pela 

equipe de desenvolvimento do Portugol, visando a disponibilização destas operações para a 

integração com o Bipide. A versão do Bipide 3.0 já possuía essas operações implementadas 

para programação através do Portugol, porém, a versão do Portugol 2.0 não possuía. 

Operação E, OU, XOR 

Operações E, OU e XOR possuem mesma prioridade, dessa forma, quando utilizadas 

em expressões simples, ou seja, somente o uso de números ou variáveis, a geração de código 

realiza as operações da esquerda para a direita uma em seguida da outra e não é necessário uso 

de variáveis temporárias, pois em nenhum momento o valor do acumulador é perdido. Um 

exemplo desta utilização pode ser visto na Figura 39. 

 

Figura 39. Operações Bitwise 

Ao utilizar-se de operações de prioridade maior do que as operações bitwise dentro da 

mesma expressão, o uso de variáveis temporárias se faz necessário, pois ao se resolver a 

expressão à direita, o valor resultante da expressão à esquerda deve ser preservado. O Quadro 

16 demonstra as prioridades entre as operações suportadas pelo BIP. O quadro inicia com as 

operações de maior prioridade até as de menor prioridade. 
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Código Símbolo Descrição 

0 

++, -- Incremento e decremento 

posfixo 

- Menos unário 

 ~ Operador bit-a-bit Não 

1 
+,- Operadores aritméticos 

2 
<< >> Operadores de deslocamento 

lógico bit-a-bit 

3 
&, |, ^ Operadores bit-a-bit AND, OR, 

XOR  

4 

=, +=, -= Operador de atribuição 

>, <, >=, <=, !=, 

== 

Operadores relacionais 

Quadro 16. Prioridades das operações 

 

A Figura 40 e a Figura 41 ilustram um exemplo com prioridades entre expressões. 

 

Figura 40. Prioridade entre expressões 
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  Figura 41. Diagrama de Objeto de Expressão com prioridades 

 

A Figura 41 demonstra a forma como a ASA é estruturada para expressões com 

prioridades diferentes. As expressões de maior prioridade ficam próximas às folhas da árvore. 

As folhas representam os operandos da expressão.  

A leitura da árvore é realizada da esquerda para a direita. Portanto, seguindo o exemplo 

demonstrado no diagrama da Figura 41, primeiro é feito um “LDI 3”, porém quando chega-se 

ao nó de Soma, sabe-se que a soma deve ser realizada anteriormente à operação E, portanto 

armazena-se o acumulador em um temporário, e faz-se a soma. Após isto, a expressão Bitwise 

E pode ser realizada, então faz-se um “AND” com o temporário anterior.  

Operação SRL, SLL 

As três operações vistas anteriormente podem seguir o modelo onde realiza-se a 

operação de forma invertida. Ou seja, a ordem a qual é realizada a operação não influencia no 

resultado, a operação “(operando esquerdo ADN operando direito)” é equivalente à “(operando 
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direito AND operando esquerdo)”. Porém, as operações SRL e SLL, que são os deslocamentos 

lógicos para a direita e para a esquerda, não podem ter seus operandos invertidos.  

A Figura 42 demonstra as prioridades da operação Bitwise SLL. Na Figura 42 (a), é 

demonstrada uma subtração depois um deslocamento. Na Figura 42 (b), é demonstrado um 

deslocamento seguido de uma subtração. Sabe-se que a subtração tem prioridade maior que a 

operação de deslocamento (Quadro 16). Quando a expressão é executada da esquerda para a 

direita, no primeiro caso, a subtração é resolvida primeiro e usa-se o valor do acumulador para 

resolver o deslocamento; já no segundo caso, após fazer o carregamento do operando esquerdo 

do SLL, é necessário resolver a subtração antes de fazer o SLL, e para não perder o valor do 

lado esquerdo, faz-se o uso de variáveis temporárias. 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 42. Operação Bitwise SLL. a) SLL sem temp b) SLL com temp 
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Previsão de Expressões – Uso do Visitante Suporte 

Quando são utilizadas expressões com prioridade maior dentro de expressões bitwise, 

foi necessário o uso da estratégia de implementação utilizando um Visitante de apoio. Pois, para 

saber quando é necessário o uso de temporários, é preciso saber se o operando direito é uma 

variável, um número ou uma expressão. Para isso, é necessário prever, ou seja, visitar os nós 

do operando direito sem gerar saída de código para determinar a necessidade do uso do 

temporário. 

O Quadro 17 demonstra o trecho de código que faz a verificação através do visitante 

suporte chamado “_SupportVisitor”. Para a verificação é enviado somente a operação atual, ou 

seja, se a operação bitwise E faz parte de uma expressão com outras operações bitwise, somente 

é enviado ao visitante suporte a operação bitwise E. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

    _SupportVisitor.GetRightExpression = true; 

    _SupportVisitor.noBloco = noOperacao; 

    Object o = _SupportVisitor.noBloco.aceitar(_SupportVisitor); 

    if (o == null) 

                 AppendInstruction("STO", 

                               "t_expr" + AddsTempBitwise(), 

                               noOperacao.getTrechoCodigoFonte().getLinha()); 

 
 

 

 

Quadro 17. Trecho de código chamada de visitante suporte 

Bitwise em Condições Lógicas 

Durante o desenvolvimento do código de expressões bitwise foi identificado que ocorria 

um erro semântico ao utilizar uma operação bitwise dentro de operações lógicas, Figura 43. 

Após ter identificado que as prioridades de operações estavam invertidas para operação bitwise 

e as outras operações lógicas, foi feita uma correção na gramática Portugol 2.0. A tabela de 

prioridades considerada neste trabalho, no Quadro 16, já tem as prioridades de operações 

corretas. 
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Figura 43. Erro ocorrido durante teste de operação bitwise 

Nas Operações Lógicas que são as condições em uma estrutura de desvio condicional, 

foi definido que o uso de temporários com as operações bitwise deveria ser obrigatório. No caso 

de operações aritméticas era possível realizar a inversão das operações por suas opostas, mas 

em caso de operação bitwise não era possível realizar a mesma estratégia visto que a troca da 

operação pode alterar o significado da expressão. 

A Figura 44 ilustra um exemplo, onde a expressão à esquerda é armazenada em uma 

variável temporária, logo após são realizadas as operações à direita e armazenadas em um outro 

temporário, ao final é realizado um SUB das duas variáveis. 
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Figura 44. Operações Bitwise em Condições Lógicas 

h) Incremento 

Incremento e decremento posfixo fazem parte da sintaxe 2.0 do Portugol. Essa estrutura 

é representada através do nó atribuição na ASA. Um incremento é uma atribuição à variável de 

uma soma dela mesma com 1. Um decremento é uma atribuição à variável de uma subtração 

dela mesma com 1. 

Essa estrutura teve de ser tratada de maneira diferenciada para a geração de código. 

Quando ela se encontra sozinha no algoritmo, a geração de código era igual à de uma atribuição. 

Porém, essa estrutura pode se encontrar dentro de outras expressões ou atribuições. Quando 

isso ocorre, os incrementos existentes na expressão são realizados todos em ordem antes da 

expressão ser realizada. 

A Figura 45 demonstra um exemplo onde um decremento é utilizado da mesma forma 

que uma atribuição, e também uma expressão com um incremento no meio, representado na 

imagem em verde. 
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Figura 45. Incremento 

i) Escolha   

A estrutura escolha faz parte da sintaxe 2.0 do Portugol. A sintaxe e a geração de código 

dessa estrutura são demonstrados no Quadro 18. “Escolha” possui uma condição, que pode ser 

número, variável ou expressão. Cada “caso” também aceita uma expressão, número ou variável. 

Esta estrutura também utilizou a estratégia de fazer uma busca através de um visitante 

suporte. Onde, através dessa visita, se determina a existência do nó “caso contrario”. Pois a 

instrução anterior deve prever a qual rótulo ela deverá desviar, se deve ser ao rótulo 

PROXCASO ou ao rótulo CASOCONTRARIO. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro opc=0, a = 1 

        a = 1  

        escolha (opc << 1)    { 

            caso  1 & a:  

                 escreva (1) 

                 pare    

             caso  2:  

                 escreva (2) 

                 pare 

             caso contrario:  

                 escreva (4) 

        } 

    } 

} 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.data 

    opc  :  0 

    a  :  1 

.text 

_INICIO: 

    LDI             1 

    STO             a 

    LD              opc 

    SLL             1 

    STO             t_escolha1 

    SUBI            1 

    AND             a 

    BNE             PROXCASO1 

    LDI             1 

    STO             $out_port 

    JMP             FIMESCOLHA1 

PROXCASO1: 

    LD              t_escolha1 

    SUBI            2 

    BNE             CASOCONTRARIO2 

    LDI             2 

    STO             $out_port 

    JMP             FIMESCOLHA1 

CASOCONTRARIO2: 

    LDI             4 

    STO             $out_port 

FIMESCOLHA1: 

    HLT             0 
 

Quadro 18. Exemplo Estrutura Escolha 

j) Geração de código para o compilador C  

Devido ao trabalho paralelo de Oliveira Junior (2013), o qual propõe um compilador C 

o qual suporta operação GOTO, foi necessário incluir a geração de código para essa instrução 

e também para sua instrução de rótulo. 

A Figura 46 demonstra um exemplo da utilização dessa instrução. No exemplo é 

possível perceber que o resultado da execução é 10. Isso demonstra que a instrução está 

funcionando, e, portanto, desconsiderando o código antes do rótulo o qual carrega 5 à variável. 

Este trabalho tem como objetivo a tradução de ASA para código assembly, portanto, o 

funcionamento da instrução goto e suas validações semânticas são vistas no trabalho 

desenvolvido por Oliveira Junior (2013) 
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Figura 46. Geração de código C 

 

k) Geração de código nó Continue e nó Pare 

Foi implementado um mecanismo especial para tratar os nós Continue e Pare, o qual 

possui um objeto que controla o escopo de estruturas. Este tratamento só é realizado dentro das 

estruturas: Para, Enquanto, Faça Enquanto e Escolha. Esse objeto armazena um número de 

controle, o rótulo de início da estrutura e rótulo de fim da estrutura. Por exemplo, para a 

estrutura Para, o número de controle inicia com 1 e é incrementado a cada vez que é encontrada 

uma nova estrutura Para no programa; o rótulo de início é PARA e o rótulo de fim é FIMPARA. 

No momento em que uma instrução Continue é acionada, basta buscar o escopo atual, e 

fazer um jump para o rótulo de início. Porém, se é acionada a instrução Pare, busca-se o rótulo 

de fim do escopo para ser realizado o jump. A Figura 47 mostra este mecanismo funcionando 

para uma estrura Faça Enquanto com um Se. 
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Figura 47. Pare dentro de Faca Enquanto 

Durante esse desenvolvimento foi identificado que a instrução Faça Enquanto era a 

única que não possuia um rótulo de fim, pois em seu funcionamento normal não é necessário  

jump para o final. Neste caso, foi acrescentado um rótulo de fim, pois, mesmo sem utilizar o 

Pare, o rótulo ao final da estrutura não altera a execução do programa. 

O nó Escolha somente permite a utilização do Pare, pois somente laços de repetição 

suportam o Continue. Portanto, não foi necessária a criação de um rótulo de início. Caso o 

Continue seja utilizado, ele é ignorado e não é realizado jump. 

l) Otimização direta no código Assembly   

Após a geração de código Assembly, identificou-se que existem alguns casos os quais 

eram geradas linhas de código desnecessárias. Para tornar o código assembly mais reduzido, foi 

realizada uma verificação em todas as instruções. Os casos em que a instrução STO de uma 

variável era seguida pelo LD da mesma variável, foi retirada a instrução LD, pois neste 

momento o valor já está no acumulador e não é necessário carregar a variável novamente.  

O Quadro 19 demonstra um código em Portugol com uma variável sendo incrementada, 

e logo após a mesma variável sendo utiliza para atribuição em outra. É destacada a linha de 

código assembly excluída após a otimização. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

inteiro a= 0, b = 0 

         

       a++ 

       b = a 

         

         

    } 

} 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD              a 

    ADDI            1 

    STO             a 

    STO             b 

    HLT             0 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD              a 

    ADDI            1 

    STO             a 

    LD              a 

    STO             b 

    HLT             0 
 

Quadro 19. Código otimizado 

Essa exclusão somente foi realizada para casos em que não haviam rótulos separando 

as instruções. Pois o código após um rótulo pode ser executado mais de uma vez, então, da 

segunda vez em diante o acumulador não terá mais a variável que é carregada antes deste rótulo 

se for retirado o LD. 

Essa otimização ocorre em variadas situações, dependendo de quais instruções são 

utilizadas, e de qual forma. Porém, previamente sabe-se que esta otimização ocorre 

frequentemente em nós escolha, nós para, nós vetores.  

 

3.6  TESTES 

Durante a implementação da geração de código, foi utilizado um conjunto de aplicações 

Portugol para validação. Estes programas compilados, tiveram seus códigos assembly 

analisados e validados. O plano de testes realizado está no Apêndice E. Foram utilizados os 

mesmos testes de Rech (2011), porém adaptados para a nova sintaxe, assim como foram 

adaptados testes exemplos da ferramenta Portugol Studio. 

O Quadro 20 ilustra um dos testes executados, o teste assembly gerado e os valores 

finais das variáveis e registradores. Na coluna PC, é demonstrado o valor resultante do 

registrador Program Counter. Na coluna ACC, é demonstrado o valor do registrador 

acumulador que atua como memória auxiliar durante a execução do programa. Na coluna Z, é 

demonstrado o valor do flag Z do registrador STATUS, que indica se o resultado da última 

operação na ULA foi igual a zero ou não. Na coluna N, é demonstrado o valor do flag N do 

registrador STATUS, que indica se o resultado da última operação da ULA foi um número 

negativo ou não. Em “Memória” são demonstrados os valores finais da memória de dados. 
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 Este programa auxiliou o teste de uma estrutura escolha. Este teste não era possível na 

versão 3.0 do Bipide, ela foi incorporada apenas na versão 4.0 devido a nova sintaxe do 

Portugol. 

Portugol Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após a 

sequência de instruções 
PC A

C

C 

Z  N Memória 

//teste13 

//Desvios Condicionais 

// Escolha caso 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro opc 

         

        leia(opc) 

 

        escolha (opc)    { 

            caso  1:  

                 escreva (1) 

                 pare    

             caso  2:  

                 escreva (2) 

                 pare 

             caso  3:  

                 escreva (3) 

                 pare 

             caso contrario:  

                 escreva (4) 

        } 

    } 

} 

.data 

    opc  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD          $in_port 

    STO         opc 

    STO         t_escolha1 

    SUBI        1 

    BNE         PROXCASO1 

    LDI         1 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

PROXCASO1: 

    LD          t_escolha1 

    SUBI        2 

    BNE         PROXCASO2 

    LDI         2 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

PROXCASO2: 

    LD          t_escolha1 

    SUBI        3 

    BNE         CASOCONTRARIO3 

    LDI         3 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

CASOCONTRARIO3: 

    LDI         4 

    STO         $out_port 

FIMESCOLHA1: 

    HLT         0 

2 1 0 0 
Opc->Mem[0]=1 

$in_port = 1 

Quadro 20. Teste de Estrutura Escolha 

 

O Quadro 21 demonstra um comparativo entre os testes realizados no Bipide 3.0, em 

Rech (2011) e no Bipide 4.0 após as modificações de sintaxe e otimização de código. Percebe-

se um grande diferencial considerando-se o total de linhas assembly para cada algoritmo de 

teste, onde na versão 4.0 do Bipide obtiveram-se resultados de menor tamanho. O quadro 

também demonstra o uso da memória de dados, totalizando a quantidade de variáveis utilizadas 

em cada versão, nestes exemplos não observou-se diferenças expressivas. Ressalta-se que a 

versão 3.0 do Bipide possuia uma restrição do tamanho de memória, pois eram sempre 

utilizados os endereços 1000, 1001 e 1002 para armazenar valores temporários. 
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 Linhas 

assembly 

Bipide 

3.0 

Linhas 

assembly 

Bipide 4.0 

Quantidade 

variáveis 

Bipide 3.0 

Quantidade 

variáveis 

Bipide 4.0 

Teste de 

compilação  

Teste de 

simulação 

OBS 

Teste1 17 11 1 1 ok ok Otimização na 

condição 

Teste2 21 15 1 1 ok ok Otimização na 

condição 

Teste3 55 37 5 5 ok ok Declaração de 

variáveis mudou 

Teste4 26 19 2 2 ok ok Otimizado 

Teste5 24 18 3 4 ok ok Operações Bitwise 

Teste6 17 12 3 3 ok ok Otimização pós 

assembly 

Teste7 46 35 6 6 ok ok Chamada subrotina 

Teste8 54 42 7 7 ok ok Chamada subrotina 

Teste9 51 29 14 14 ok ok Enquanto mudou 

TOTAL 311 218 42 43    

Quadro 21. Comparativo de código assembly dos testes 

 



13 

 

3.6.1  Testes Automatizados 

Foi criado um projeto de testes no Visual Studio que permite a execução de uma bateria 

de testes. Foram utilizados os mesmos testes detalhados no Apêndice E. Além dos testes de 

Rech (2011), foram incluídos outros algoritmos para validar as instruções acrescentadas nesta 

versão, e garantir que todas as estruturas da sintaxe funcionem corretamente. 

A classe de teste, criada para este fim, possui o identificador [TestClass], cada método 

de teste possui os identificadores [TestMethod]. Para inicializar o CORBA antes dos testes 

utiliza-se o identificador [AssemblyInitialize], e para finalizar o CORBA utiliza-se o 

identificador [AssemblyCleanup]. 

Para cada teste, é enviada, ao mecanismo de integração, uma cadeia de caracteres 

contendo o algoritmo em Portugol ou em C. Após o retorno da ASA do algoritmo por esse 

mecanismo, é realizada a geração de código. Tem-se o resultado assembly esperado, e a saída 

da geração de código, quando estes valores estiverem divergentes, é lançada uma exceção.  

A Figura 48 demonstra em (a) a listagem dos testes na ferramenta antes da execução dos 

mesmos. Após clicar em “Run All”, tem-se o resultado que é demonstrado em (b). Quando um 

teste falha, o ícone de torna um X vermelho. 

a) b) 

Figura 48. Testes Automatizados. a) Estado antes da execução b) Após testes executados. 
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4  CONCLUSÕES 

A proposta deste trabalho foi motivada pela necessidade de atualizar o compilador atual 

do Bipide para sua versão mais recente, já que a mesma possui sintaxe diferente da versão 

utilizada no PortugolStudio, o que gera um desconforto no aprendizado para os alunos que 

utilizam ambas as ferramentas. Este trabalho teve como objetivo a integração do Portugol Core 

com o Bipide, e como estratégia, o aproveitamento de artefatos produzidos por Noschang 

(2012) que propõe uma solução para integração do Portugol Core com outras ferramentas 

escritas em C#. 

Ressalta-se que todos os objetivos especificados para resolução desse trabalho foram 

alcançados, os mesmos são resgatados e discutidos a seguir. Inicialmente foi realizada a adesão 

ao desenvolvimento do projeto do Portugol Core disponível no GitHub. O funcionamento do 

Portugol Core foi compreendido através de estudos observando sua execução e auxílio de outros 

desenvolvedores do projeto. Foi possível compreender a estrutura ASA, assim como os padrões 

de projeto Visitor e Composite, que permitiram realizar um gerador de código através da 

visitação dos nós da árvore. A partir dessa compreensão, foi gerado artefato textual e de 

modelagem abordados na seção 2.3.4 . Também foi realizada contribuição na refatoração da 

ASA de forma a facilitar as visitas aos nós para geração de código, descrita na seção 3.1 . 

Realizou-se um estudo da ferramenta Bipide através de documentação, Trabalhos de 

Conclusão de Curso e artigos relacionados. Além disso, foi realizado estudo através do código 

fonte para compreender como o suporte da linguagem Portugol estava implementado na versão 

3.0 do Bipide. Para tal, fez-se necessário um mapeamento da organização de sua 

implementação, para que a versão 4.0 contivesse as funcionalidades antigas somadas aos novos 

desenvolvimentos. Também houve um estudo voltado a descobrir quais validações semânticas 

deveriam permanecer acopladas ao Bipide e quais podiam ser removidas. Para isso foi feita 

uma comparação entre a análise semântica do Bipide e a do Portugol Core. Foram mantidas 

apenas aquelas que estão suportadas somente no Bipide, isto é, aquelas que não são 

contempladas pelo Portugol Core. Este estudo se encontra na seção 3.4 , bem como seu 

detalhamento pode ser verificado no Apêndice A. 

Foi também realizada a compreensão da interface CORBA disponibilizada pelo 

Portugol Core para integração com ferramentas C#, de Noschang (2012). Para tal, realizou-se 

um teste criando uma ferramenta em C#, e, efetivando a integração com o Portugol, seguindo 
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o passo-a-passo do Manual de Integração do Portugol. Através deste teste, foi possível propor 

um aprimoramento ao Manual no que diz respeito aos pré-requisitos para integração, e que é 

abordado na seção 3.2 e demonstrado no Apêndice B. Durante o desenvolvimento desse 

trabalho também surgiram necessidades de alterações do lado servidor do CORBA decorrentes 

de alterações da ASA. Esse processo é descrito na subseção 3.2.2 . 

A etapa de geração de código foi realizada através da utilização do padrão Visitor para 

a visitação dos nós da ASA do Portugol Core e do compilador C proposto por Oliveira Junior 

(2013) que possui ASA no mesmo formato. Para a geração de código foram também 

consideradas e incluídas algumas melhorias de código. Além disso, a geração de código foi 

realizada de acordo com a restrição de cada versão de processador BIP. O desenvolvimento da 

geração de código está detalhado na subseção 3.5.2 . 

Foram realizados testes para garantir que os resultados obtidos estivessem conforme o 

esperado. Foram utilizados testes do trabalho de Rech (2011) e também foram utilizados e 

adaptados alguns exemplos do Portugol Core. Os testes constataram que o código assembly 

gerado corresponde ao considerado correto e funcional, e permite que em futuras atualizações 

da ferramenta, estes resultados sejam sempre validados para garantir o perfeito funcionamento. 

Essa etapa pode ser vista na seção 3.6 . 

As principais contribuições geradas por este trabalho estão relacionadas especialmente 

na área de Informática na Educação. Este trabalho viabilizou a atualização da sintaxe do 

Portugol, e o mecanismo de integração permite com maior facilidade futuras atualizações da 

mesma. Para os alunos que utilizam a ferramenta PortugolStudio, IDE do Portugol 2.0, este 

trabalho permite que a ferramenta Bipide não fique com a linguagem do Portugol defasada, 

solucionando o desconforto dos alunos ao utilizarem as ferramentas em simultâneo.  

Com este trabalho, foi possível gerar um código assembly mais curto, e de maior 

legibilidade. O código assembly gerado tem maior semelhança ao código escrito por uma 

pessoa. Esta característica traz benefícios educacionais, por exemplo, no uso em aulas da 

disciplina de Compiladores, pois torna mais fácil a explicação dos conceitos da geração de 

código pelo professor. A avaliação deste benefício não foi realizada durante este trabalho, e está 

sendo sugerida na seção de trabalhos futuros. 

O código assembly gerado na ferramenta Bipide 4.0 possui algumas outras vantagens 

em relação a versão 3.0. Estas vantagens são em relação a arquitetura do processador que irá 
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ser máquina-alvo na execução do programa. Observou-se durante os testes que este trabalho 

proporcionou uma redução em torno de 30% no código assembly final que foi gerado com 

relação à versão 3.0 do Bipide. Ou seja, caso um programa seja gerado com um total de mil 

instruções no Bipide 3.0, na versão 4.0 terá um programa assembly de setecentas instruções. 

Isso significa uma redução e economia em área de chip, também resultando em economia de 

energia. 

Salienta-se que é necessária uma avaliação na ferramenta Bipide 4.0 para verificar se os 

problemas apontados pelos alunos durante as avaliações da ferramenta durante sua versão 3.0 

estão sendo solucionados e até mesmo verificar se estão sendo criados novos empecilhos, afim 

de tratá-los. 

Observou-se ainda, que a geração de código de forma reduzida pode não ser vantajoso 

no seu uso em sala de aula em disciplinas de algoritmos. Exemplificando, quando um aluno 

recebe um código de difícil leitura, ele pode instigar-se a melhorá-lo, por outro lado, se ele 

recebe um código já escrito de uma maneira melhorada, ele poderá não ter o esforço em 

melhorar ainda mais. Devido a este cenário, sugeriu-se para trabalhos futuros, além da avaliação 

em sala de aula da versão do Bipide 4.0, a possibilidade de geração de código em diferentes 

níveis de otimização. Ou seja, quando utilizada por um professor da disciplina de algoritmos, 

ele poderá utilizar a opção com código não otimizado, já um professor de compiladores, poderá 

escolher a utilização da versão com código mais otimizado. 

Este trabalho está viabilizando futuros aprimoramentos na ferramenta Bipide. Através 

dele, será possível integrar mais facilmente novos compiladores à ferramenta. Pois, torna-se 

possível o aproveitamento dos mesmos meios de integração e geração de código desenvolvidos 

para a integração de outros compiladores. Já foi possível a integração do compilador BIP C 

desenvolvido por Oliveira Junior (2013), onde está possibilitando o uso do Bipide em 

disciplinas que utilizam-se do C como linguagem de aprendizado de programação. Essa 

abertura poderá atrair o interesse de outras instituições, seja para contribuir com o projeto, como 

também para tomar a metodologia utilizada como base para implementação de projetos de 

contribuição nessa área. 
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4.1  TRABALHOS FUTUROS 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram identificadas oportunidades de 

trabalhos correlacionados e que podem dar continuidade a este projeto. Sendo: 

 Avaliação em sala de aula sobre os benefícios da versão do Bipide 4.0; 

 Possibilitar a geração de código em diferentes níveis de otimização no Bipide; 

 Realizar testes de execução, comparando se o resultado da execução do 

algoritmo na linguagem de alto nível é equivalente ao resultado em assembly; 

 Integração de compiladores de outras linguagens através da ASA; 

 Possibilitar o uso de ponteiros e passagem de parâmetro por referência em sub-

rotinas; 

 Possibilitar o uso de operações Portugol para a arquitetura BIP que 

originalmente não são suportadas. Para isso deve-se haver um estudo para 

realizar uma geração de código customizada. Exemplos: operações de 

multiplicação e lógicas que não são suportadas. 
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APÊNDICE A. ANÁLISES SEMÂNTICAS: BIPIDE X 

PORTUGOL CORE 

Neste apêndice é apresentada, de forma sucinta, a análise semântica que é realizada de 

forma acoplada ao Bipide comparando com a análise semântica do Portugol Core. A simulação 

para validar a análise do Portugol Core se deu através da sua IDE, PortugolStudio. 

A.1  VARIÁVEL NÃO DECLARADA 

Linha do código: 

Quadro 22. Linha de código variável não declarada 

35 AppendErro("Variável não declarada: " + nome, linha, "error"); 
 

 

A.1.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 49. Bipide: Erro variável não declarada 

A.1.2  PortugolStudio 

Demonstra mensagem de erro. 
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Figura 50. PortugolStudio: Erro variável não declarada 

A.1.3  Conclusão sobre Variável não declarada 

Semântico do Portugol Core já trata o mesmo erro. 

A.2  TAMANHO DO VETOR INVÁLIDO 

Linha do código: 

Quadro 23. Linha de código tamanho do vetor inválido 

343 AppendErro("Tamanho do vetor inválido:" + nome, linha, "error"); 
 

 

Quadro 24. Trecho de código tamanho do vetor inválido 

341 

342 

343 

344 

345 

if (int.Parse(tam) <= 1 | int.Parse(tam) > 1023) 

{ 

    AppendErro("Tamanho do vetor inválido:"+ nome, linha, "error"); 

     return; 

} 
 

A.2.1  Situação A: Tamanho do vetor igual a -1 

A.2.1.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 
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Figura 51. Bipide: Erro Tamanho do vetor inválido (A). 

A.2.1.2  PortugolStudio 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 52. PortugolStudio: Erro Tamanho do vetor inválido (A). 
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A.2.1.3  Conclusão sobre Erro Tamanho do vetor inválido ( Situação A). 

Semântico do Portugol Core já trata o mesmo erro. 

A.2.2  Situação B: Tamanho do vetor igual a 1024 

A.2.2.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro, não aceita acima de 1023. 

 
Figura 53. Bipide: Erro Tamanho do vetor inválido (B). 

A.2.2.2  PortugolStudio 

Permite vetores com tamanhos acima de 1024. 
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Figura 54. PortugolStudio: Erro Tamanho do vetor inválido (A). 

A.2.2.3  Conclusão sobre Erro Tamanho do vetor inválido ( Situação B). 

Semântico do Portugol Core não trata o limite do tamanho de vetor como sendo 1023. 

O Bipide deve manter esta validação, para não ocorrer prejuízos. 

 

A.3  PROCEDIMENTO/FUNÇÃO NÃO DECLARADA 

Linha do código: 

Quadro 25. Linha de código Procedimento/Função não declarada 

399 

AppendErro("Procedimento/função não declarada: " + strNome, linha, 

"error"); 

 
 

A.3.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 
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Figura 55. Bipide: Erro Procedimento/Função não declarada 

A.3.2  PortugolStudio 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 56. PortugolStudio: Erro Procedimento/Função não declarada 

A.3.3  Conclusão sobre Procedimento/Função não declarada 

Semântico do Portugol Core já trata o mesmo erro. 
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A.4  FUNÇÃO NÃO RETORNA VALOR 

Linha do código: 

Quadro 26. Linha de código Procedimento/Função não declarada 

432 AppendErro("Função não retorna valor: " + s.nome, 0, "error"); 
 

 

A.4.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 57. Bipide: Erro Função não retorna valor 

A.4.2  PortugolStudio 

Não demonstra mensagem de erro. 
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Figura 58. PortugolStudio: Erro Função não retorna valor 

A.4.3  Conclusão sobre Função não retorna valor 

Semântico do Portugol Core está divergente do compilador do Bipide neste aspecto. O 

Bipide, portanto, deve continuar fazendo esta validação. 

 

A.5  PROCEDIMENTO NÃO PODE RETORNAR VALOR 

Linha do código: 

Quadro 27. Linha de código Procedimento não pode retornar valor 

427 
AppendErro("Procedimento não pode retorna valor: " + s.nome, 0, 

"error"); 
 

A.5.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 
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Figura 59. Bipide: Erro Procedimento não pode retornar valor 

A.5.2  PortugolStudio 

Não demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 60. PortugolStudio: Erro Procedimento não pode retornar valor 

A.5.3  Conclusão sobre Procedimento não pode retornar valor 

Semântico do Portugol Core já trata o mesmo erro. 

A.6  NÚMERO INCORRETO DE PARÂMETROS 

Linha do código: 
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Quadro 28. Linha de código Número incorreto de parâmetros. 

456 

AppendErro("Número incorreto de parâmetros na chamada da subrotina 

" + subrotina + " no procedimento/função " + this.nomeEscopo + ".", 

0, "error"); 
 

A.6.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 61. Bipide: Erro Número incorreto de parâmetros 

A.6.2  PortugolStudio 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 62. PortugolStudio: Erro Número incorreto de parâmetros 
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A.6.3  Conclusão sobre Número incorreto de parâmetros 

Semântico do Portugol Core já trata o mesmo erro. 

 

A.7  RECURSIVIDADE NÃO SUPORTADA 

Linha do código: 

Quadro 29. Linha de código Recursividade não suportada. 

529 
AppendErro("Recursividade não suportada: " + atual.nome + ".", 0, 

"error"); 
 

A.7.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 63. Bipide: Erro Recursividade não suportada 

A.7.2  PortugolStudio 

Não demonstra mensagem de erro. 
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Figura 64. PortugolStudio: Erro Recursividade não suportada 

A.7.3  Conclusão sobre Recursividade não suportada 

Semântico do Portugol Core não trata o mesmo erro. O Bipide deve manter sua 

validação. 

 

 

A.8  SUBROTINA JÁ DECLARADA 

Linha do código: 

Quadro 30. Linha de código Subrotina já declarada. 

546 AppendErro("SubRotina já declarada: " + strNome, 0, "alert"); 
 

A.8.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro. 
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Figura 65. Bipide: Erro Subrotina já declarada 

A.8.2  PortugolStudio 

Demonstra mensagem de erro. 

 
Figura 66. PortugolStudio: Erro Subrotina já declarada 

A.8.3  Conclusão sobre Subrotina já declarada 

Semântico do Portugol Core já trata o mesmo erro. 

 

A.9  TIPO DE SUBROTINA NÃO IDENTIFICADO 
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Linha do código: 

Quadro 31. Linha de código Tipo de subrotina não identificado. 

560 AppendErro("Tipo de subrotina não identificado", 0, "alert"); 
 

Trecho do código:  

Quadro 32. Trecho de código Tipo de subrotina não identificado. 

551 

552 

553 

554 

555 

556  

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

switch (strTipo.ToUpper()) 

{ 

      case "PROCEDIMENTO": 

           t = tipoSubrotina.procedimento; 

           break; 

      case "INTEIRO": 

           t = tipoSubrotina.funcao; 

           break; 

      default: 

    AppendErro("Tipo de subrotina não identificado",0, "alert"); 

           return; 

} 

     listaSubrotinas.Add(new SubRotina(strNome, t)); 
 

A.9.1  Bipide 

Mensagem não simulada. 

 
Figura 67. Bipide: Erro Tipo de subrotina não identificado 

A.9.2  Conclusão sobre Subrotina já declarada 

A mesma mensagem não foi simulada, porém não há prejuízo, pois outros erros 

semânticos já validam. 
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A.10  VARIÁVEL NÃO É VETOR 

Linha do código: 

Quadro 33. Linha de código Variável não é vetor. 

1000 
AppendErro("Variável " + s.Split(' ')[1] + " não é um vetor.", 0, 

"error"); 
 

A.10.1  Bipide 

Demonstra mensagem de erro apenas para o lado direito da expressão. 

 
Figura 68. Bipide: Erro Variável não é vetor. 

A.10.2  PortugolStudio 

Demonstra mensagem de erro para ambos os lados da expressão. 
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Figura 69. PortugolStudio: Erro Variável não é vetor 

A.10.3  Conclusão sobre Variável não é vetor 

Semântico do Portugol Core trata os erros conforme o Bipide já deveria fazer. O erro já 

ocorre no analisador semântico do Portugol Core sem necessidade de implementá-lo no Bipide. 
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APÊNDICE B. INCLUSÃO AO MANUAL DE INTEGRAÇÃO 

DO PORTUGOL 

Neste apêndice é apresentado um trecho textual sugerido para ser acrescentado ao 

Manual de Integração do Portugol descrito por Noschang (2012) e disponível no repositório 

GitHub do projeto Portugol por Univali-L2S (GITHUB INC, 2013), estando localizado no 

subdiretório Documentação/Desenvolvedor.  

Na seção 3 do Manual (Integrando com C#), é sugerida a inclusão das seguintes 

informações como subseção: “3.1 Configurando a variável de ambiente do Java”. 

B.1  CONFIGURANDO A VARIÁVEL DE AMBIENTE DO JAVA 

Para que o serviço ORB do Java funcione corretamente, é necessário que a variável de 

ambiente do Java esteja configurada no computador. Para realizar a configurações, siga os 

seguintes passos: 

Passo 1. Localize o caminho da instalação do Java em seu computador. Para descobrir 

o caminho vá em: Meu Computador > C: > Arquivos de Programas > Java. Copie o endereço, 

o valor da variável deve ficar conforme o exemplo, porém pode variar de computador para 

computador: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_13 

 

Figura 70. Localização do Java no computador. 
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Passo 2. Clique com o botão direito no ícone “Meu Computador”, ou no “Painel de 

Controle”, dê um duplo clique sobre “Sistema”; 

Passo 3. Em “Avançado”, clique em “Variáveis de Ambiente”; 

Passo 4. Em “Variáveis de Sistema”, localize a variável “PATH”; 

 
Figura 71. Variáveis de Ambiente. 

Passo 5. Clique em “Editar”, e ao final do valor já existente incluir o caminho 

encontrado, exemplo: “.;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_13\bin”, sem aspas. 

Após realizados esses passos os serviços do Java estarão configurados corretamente na 

sua máquina e a aplicação cliente do CORBA poderá ser iniciada. Caso você esteja com a 

aplicação no Visual Studio aberta, basta fechá-la e então reabri-la.  
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APÊNDICE C. SÍMBOLOS DA LINGUAGEM PORTUGOL 2.0 

Neste apêndice é apresentada o conjunto de símbolos da linguagem Portugol 2.0. 

Portugol Descrição 

Programa{ 

    (listaDeclarações) 

} 

Estrutura inicial da gramática 

Funcao <tipoDado> ID (___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Declaração de função 

Retorne (___) Retorno de valor de uma função 

Inteiro Tipo de dado numérico inteiro 

Vazio Tipo de dado numérico vazio 

Const <tipoDado> ID = (valor) Definição de constantes 

      <tipoDado> ID  Declaração de variáveis 

<tipoDado> ID [__] = {___} Declaração de Vetores com inicialização 

opcional 

Escolha(___) 

{ 

    Caso (___):  

        (listaBlocos) 

    Caso Contrario :  

        (listaBlocos) 

} 

Estrutura seletiva.  

“Caso contrario” opcional 

Pare Símbolo utilizado dentro de laços de 

repetição e estrutura seletiva. 

para( ___;___;___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Laço condicional com repetição 

incremental de acordo com expressão 

Faca  

{ 

    (listaBlocos) 

} Enquanto(___) 

Laço de repetição com condição no fim 

Enquanto(___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Laço de repetição com condição no início 

Se(___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Desvio condicional 

Senao 

{ 

(listaBlocos) 

} 

Negação do ‘SE’ 

ID ((listaParametros)) Chamada de sub-rotina, incluindo leia e 

escreva 

++, -- Incremento e decremento posfixo 

- Menos unário 

~ Operador bit-a-bit Não 
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+,- Operadores aritméticos 

<< >> Operadores de deslocamento lógico bit-a-

bit 

&, |, ^ Operadores bit-a-bit AND, OR, XOR  

=, +=, -= Operador de atribuição 

>, <, >=, <=, !=, == Operadores relacionais 
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APÊNDICE D. SINTAXE DA LINGUAGEM PORTUGOL 2.0 

Neste apêndice é apresentada a estrutura de um programa escrito na sintaxe da 

linguagem Portugol versão 2.0. 

1. Estrutura Geral de um Programa 
Sintaxe:  

 programa{ 

 

<declaracoesGlobais | declaracaoFuncao>* 

} 

OBS: estrutura “programa” obrigatória, declarações globais de 

variáveis opcional. 

 

  

2. Declaração de Função 
Sintaxe:  

 funcao <tipoDado?> <nome_da_funcao>  ( <listaParametros?> ) 

{ 

    <listaBlocos> 

 

    retorne (<expressao>) 

} 

Exemplos:  

 funcao inicio(){ 

} 

funcao vazio escreva(inteiro a){ 

} 

funcao inteiro f(inteiro a, inteiro b){ 

    retorne a + b 

} 

  

3. Declaração de Variáveis 

Sintaxe:  

 <tipoDado> <nome_ou_lista_de_nomes> = <valor?> 

Exemplo:  

     inteiro a  

    inteiro b = 1 

    inteiro c = 2, d =3 

  

 

 

4. Declaração de Vetores 

Sintaxe:  

 <tipoDado> <nome_ou_lista_de_nomes> [<tamanho?>] = 

{<listaExpressoes ?>} 

Exemplo:  

     inteiro v[1], v2[2]={1,2} 

  

 



124 

 

 

  
5. Estrutura Seletiva Escolha 
Sintaxe:  
 Escolha(<condicao>){ 

    Caso (<expressao>):  

        <listaBlocos> 

    Caso Contrario :  

        <listaBlocos> 

} 

Exemplo:  

         inteiro a =0 

        escolha(a){ 

            caso 1: 

                escreva(10) 

                pare 

            caso contrario: 

                escreva(1000) 

        } 

 

6. Laços de Repetição 

 

6.1 Laço de Repetição com Variável de Controle 
Sintaxe:  

 para (<inicialização>; <condição>; <incremento>){ 

    <instruções> 

} 
Exemplo:  

 

 

para(inteiro j = 1; j < 4; j++){       

} 

 

 

 

6.2 Laço de Repetição com Teste Lógico no Final 
Sintaxe:  

 faca{ 

   <instruções> 

}enquanto (<condição>) 
Exemplo:  
 faca{ 

}enquanto(1==1) 
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6.3 Laço de Repetição com Teste Lógico no Início 

Sintaxe:  

 enquanto (<condição>) { 

    <instruções> 

} 
Exemplo:  

 enquanto(1==1){ 

} 

 

 

6.3 Desvio Condicional Simples 
Sintaxe:  

 se (<condição>) { 

    <instruções> 

} 
Exemplo:  

 se(x > 2){ 

    x = 1 

} 

 

 

6.4 Desvio Condicional Composto 
Sintaxe:  

 se (<condição>) { 

    <instruções> 

} senao { 

    <instruções> 

} 
Exemplo:  

 se(x > 2){ 

    x = 1 

} senao{ 

    x = 3 

} 

 

 

7.1 Chamada de função/procedimento 
Sintaxe:  

 nomeFunção(<parametro_ou_lista_de_parametros_ou_vazio>) 

Exemplo:  
 a = soma(5, a+3) 

executa() 
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7.2 E/S 
Sintaxe:  

 leia(<variavel_ou_lista_de_variaveis_ou_indice_de_vetor> ) 

escreva(<expressao_ou_lista_de_expressoes> 
Exemplo:  

 leia(a, b, d[2]) 

escreva(a + b, c) 

 

8 Operadores 

8.1 Operadores Incremento/Decremento Posfixo 

 
Símbolos:  

 Incremento: ++ 

Decremento: -- 
Exemplo:  

 a++ 

b-- 

 

 

8.2 Operador Menos Unário 
Símbolo:  

 - 

Exemplo:  

 a = -b 

 

 

8.3 Operador Não bit-a-bit 
Símbolo:  

 ~ 

Exemplo:  

 a = ~b 

 

 

8.4 Operadores Aritméticos 
Símbolo:  

 Soma: + 

Subtração: - 

Exemplo:  

  a = a+b-c 

 

 

8.5 Operadores Deslocamento Lógico 
Símbolo:  

 Desloc. Lógico à Direita: >> 

Desloc. Lógico à Esquerda: << 

Exemplo:  

   a = a << 1 
 b = a >> 1 
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8.6 Operadores Lógicos Bit-a-Bit 
Símbolos:  

 AND: & 

OR: | 

XOR: ^ 

Exemplo:  

   a = a & b | 1 ^ d 

(2 + 5) > (2&3 + ~1) 

 

 

8.5 Atribuição 
Símbolos:  
 += , -=, = 
Sintaxe:  

 <nome_da_variável> = <valor ou variável ou expressão> 

<nome_da_variável>[<expressão>] = <valor ou variável ou 

expressão> 
Exemplo:  
 a    += 2 

b[1] = x 

c    = 2 + x 

 

 

8.5 Operadores Relacionais 
Símbolos:  

 Maior: > 

Menor: < 

Maior ou Igual: >= 

Menor ou Igual: <= 

Diferente de: != 

Igual: == 

Exemplo:  
 (2 + a) != (2 - b) 
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APÊNDICE E. PROGRAMAS PORTUGOL UTILIZADOS 

PARA VALIDAÇÃO DO COMPILADOR 

Para validação do compilador, um conjunto de programas Portugol foram compilados e 

seus códigos assembly simulados na ferramenta. Os planos de teste ilustram o código Portugol 

executado, o código assembly gerado e os valores finais das variáveis e registradores. Na coluna 

PC, é demonstrado o valor resultante do registrador Program Counter. Na coluna ACC, é 

demonstrado o valor do registrador acumulador que atua como memória auxiliar durante a 

execução do programa. Na coluna Z, é demonstrado o valor do flag Z do registrador STATUS, 

que indica se o resultado da última operação na ULA foi igual a zero ou não. Na coluna N, é 

demonstrado o valor do flag N do registrador STATUS, que indica se o resultado da última 

operação da ULA foi um número negativo ou não. Em “Memória” são demonstrados os valores 

finais da memória de dados. 

E.1  PROGRAMA DE TESTES BIPIDE 3.0 

Abaixo são demonstrados todos os planos de testes realizados como modelo o plano em 

RECH(2011). 

Portugol Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após a 

sequência de instruções 
P

C 

A

C

C 

Z N  Memória 

//teste1 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro x = 1 

        se (2 == 2) { 

            x = 30 

        } 

         

    } 

} 

.data 

    x  :  1 

.text 

_INICIO:  

    LDI             2 

    SUBI            2 

    BNE             FIMSE1 

    LDI             30 

    STO             x 

FIMSE1: 

    HLT             0 

5 30 1 0 

 

X->Mem[0] = 30 

 

//teste2 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro x = 1 

        se (2 == 2) { 

            x = 30 

        } senao { 

            x = 60 

        } 

    } 

} 

.data 

    x  :  1 

.text 

_INICIO: 

    LDI             2 

    SUBI            2 

    BNE             ELSE1 

    LDI             30 

    STO             x 

    JMP             FIMSE1 

ELSE1: 

    LDI             60 

    STO             x 

FIMSE1: 

    HLT             0 

8 30 1 0 

 

X->Mem[0] = 30 
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//teste3 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

    inteiro fat = 1,temp = 0, i 

= 0, j = 0, num = 5 

       para (i 

= 2; i <= num; i++){ 

           temp = fat 

              para (j 

= 1; j<= i-1; j++) { 

                     fat = 

fat + temp 

          } 

       } 

    } 

} 

.data 

    fat  :  1 

    temp :  0 

    i    :  0 

    j    :  0 

    num  :  5 

.text 

_INICIO: 

    LDI             2 

    STO             i 

PARA1: 

    LD              i 

    SUB             num 

    BGT             FIMPARA1 

    LD              fat 

    STO             temp 

    LDI             1 

    STO             j 

PARA2: 

    LD              j 

    SUB             i 

    ADDI            1 

    BGT             FIMPARA2 

    LD              fat 

    ADD             temp 

    STO             fat 

    LD              j 

    ADDI            1 

    STO             j 

    JMP             PARA2 

FIMPARA2: 

    LD              i 

    ADDI            1 

    STO             i 

    JMP             PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT             0 

24 1 0 0 

 

Fat->Mem[0] = 120 

Temp->Mem[1] =  24 

i->Mem[2] =   6 

j->Mem[3] =   5 

num->Mem[4] =   5 

 

//teste4 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

       inteiro x, y = 0 

       para (x 

= 1; x <= 5;  x++) 

               y = 1 + x 

    } 

} 

.data 

    x  :  0 

    y  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LDI             1 

    STO             x 

PARA1: 

    LD              x 

    SUBI            5 

    BGT             FIMPARA1 

    LDI             1 

    ADD             x 

    STO             y 

    LD              x 

    ADDI            1 

    STO             x 

    JMP             PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT             0 

12 1 0 0 

 

x->Mem[0] = 6 

y->Mem[1] = 6 

//teste5 

programa {  

 

    funcao inicio() { 

     

    inteiro a=2, b=3, c=0 

    c = a+b << 1 & 4 | ~ 1 

    escreva(c) 

 

 } 

} 

.data 

    a  :  2 

    b  :  3 

    c  :  0 

    t_expr1  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD              a 

    ADD             b 

    SLL             1 

    ANDI            4 

    STO             t_expr1 

    LDI             1 

    NOT             0 

    OR              t_expr1 

    STO             c 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

10 -2 0 1 

 

a->Mem[0] =  2 

b->Mem[1] =  3 

c->Mem[2] = -2 

t_expr1->Mem[3] = 0 

$out_port = -2 
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//teste6 

programa {  

 

funcao inicio() { 

 

    inteiro a=2, b=3, c=0 

 

    c = (a+b) << 1     

    escreva(c) 

 

 } 

} 

.data 

    a  :  2 

    b  :  3 

    c  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD              a 

    ADD             b 

    SLL             1 

    STO             c 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

5 10 0 0 

 

a->Mem[0] =  2 

b->Mem[2] =  3 

c->Mem[3] = 10 

$out_port = 10 

//teste7 

programa 

{ 

     funcao inteiro multiplica(i

nteiro a, inteiro c){         

           inteiro i, result =0 

         

           para (i 

= 1; i <= c; i++) 

              result = result+a 

            

           retorne result       

  

    } 

     

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro j = 2,k =3 

        k = multiplica(k,j) 

         escreva(k) 

    } 

} 

.data 

    multiplica_a  :  0 

    multiplica_c  :  0 

    multiplica_i  :  0 

    multiplica_result  :  0 

    j  :  2 

    k  :  3 

.text 

    JMP      _INICIO 

_MULTIPLICA: 

    LDI      1 

    STO     multiplica_i 

PARA1: 

    LD      multiplica_i 

    SUB     multiplica_c 

    BGT     FIMPARA1 

    LD      multiplica_result 

    ADD     multiplica_a 

    STO     multiplica_result 

    LD      multiplica_i 

    ADDI    1 

    STO     multiplica_i 

    JMP     PARA1 

FIMPARA1: 

    LD      multiplica_result 

    RETURN  0 

_INICIO: 

    LD      k 

    STO     multiplica_a 

    LD      j 

    STO     multiplica_c 

    CALL    _MULTIPLICA 

    STO     k 

    STO     $out_port 

    HLT     0 

22 6 0 0 

 

multiplica_a-

>Mem[0] = 3 

multiplica_c-

>Mem[1] = 2 

multiplica_i-

>Mem[2] = 3 

multiplica_result-

>Mem[3] = 6 

j->Mem[4] = 2 

k->Mem[5] = 6 

//teste8 

programa 

{ 

     funcao inteiro multiplica(i

nteiro a, inteiro c){ 

           inteiro i, result =0 

            

           para (i 

= 1; i <= c; i++) 

              result = 

result+a         

               

           retorne result       

  

    } 

 

    funcao inteiro  quadrado(int

eiro n){ 

           retorne multiplica(n,

n) 

    } 

     

    funcao inicio() 

    { 

       inteiro j = 2,k = 3 

       k = quadrado(j+1) 

       escreva(k) 

    } 

} 

.data 

    multiplica_a  :  0 

    multiplica_c  :  0 

    multiplica_i  :  0 

    multiplica_result  :  0 

    quadrado_n  :  0 

    j  :  2 

    k  :  3 

.text 

    JMP     _INICIO 

_MULTIPLICA: 

    LDI     1 

    STO     multiplica_i 

PARA1: 

    LD      multiplica_i 

    SUB     multiplica_c 

    BGT     FIMPARA1 

    LD      multiplica_result 

    ADD     multiplica_a 

    STO     multiplica_result 

    LD      multiplica_i 

    ADDI    1 

    STO     multiplica_i 

    JMP     PARA1 

FIMPARA1: 

    LD      multiplica_result 

    RETURN  0 

_QUADRADO: 

    LD      quadrado_n 

27 9 0 0 

 

multiplica_a-

>Mem[0] = 3 

multiplica_c-

>Mem[1] = 3 

multiplica_i-

>Mem[2] = 4 

multiplica_result-

>Mem[3] = 9 

quadrado_n->Mem[4] 

= 3 

j->Mem[4] = 2 

k->Mem[5] = 9 
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    STO     multiplica_a 

    LD      quadrado_n 

    STO     multiplica_c 

    CALL    _MULTIPLICA 

    RETURN    0 

_INICIO: 

    LD      j 

    ADDI    1 

    STO     quadrado_n 

    CALL    _QUADRADO 

    STO     k 

    STO     $out_port 

    HLT     0 

//teste9 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro atual 

= 1, anterior 

= 0, proximo, saida[10], i =1 

     

        enquanto (i < 10) { 

              saida[i] = atual 

              i = i+1 

              proximo  = 

anterior + atual 

              anterior = atual 

              atual = proximo 

           } 

         

    } 

} 

.data 

    atual  :  1 

    anterior  :  0 

    proximo  :  0 

    i  :  1 

    saida: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0 

.text 

_INICIO: 

INI_ENQ1: 

    LD          i 

    SUBI        10 

    BGE         FIM_ENQ1 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LD          atual 

    STOV        saida 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         i 

    LD          anterior 

    ADD         atual 

    STO         proximo 

    LD          atual 

    STO         anterior 

    LD          proximo 

    STO         atual 

    JMP         INI_ENQ1 

FIM_ENQ1: 

    HLT         0 

18 0 1 0 

 

Atual->Mem[0] = 55 

Anterior->Mem[1] = 

34 

Proximo->Mem[2] = 

55 

saida[0]->Mem[ 3]= 

0 

saida[1]->Mem[ 4]= 

1 

saida[2]->Mem[ 5]= 

1 

saida[3]->Mem[ 6]= 

2 

saida[4]->Mem[ 7]= 

3 

saida[5]->Mem[ 8]= 

5 

saida[6]->Mem[ 9]= 

8 

saida[7]-

>Mem[10]=13 

saida[8]-

>Mem[11]=21 

saida[9]-

>Mem[12]=34 

i->Mem[13] = 10 

//teste10 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

       inteiro vetor[5] = {5,3,4

,2,1} 

       inteiro i, j, aux 

     

       para (i = 0; i<= 4; i++){ 

           para (j = 

i+1; j <= 4; j++){ 

               se (vetor[i] > ve

tor[j]){ 

                   aux = 

vetor[i] 

                   vetor[i] = 

vetor[j] 

                   vetor[j] = 

aux 

               } 

           } 

       }  

    } 

} 

.data 

    vetor : 5, 3, 4, 2, 1 

    i  :  0 

    j  :  0 

    aux  :  0 

    t_vetor1  :  0 

    t_vetor2  :  0 

    t_vetor3  :  0 

    t_vetor4  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LDI         0 

    STO         i 

PARA1: 

    LD          i 

    SUBI        4 

    BGT         FIMPARA1 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         j 

PARA2: 

    LD          j 

    SUBI        4 

    BGT         FIMPARA2 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor1 

    LD          j 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor2 

    LD          t_vetor1 

47 1 0 0 s 

Vetor[0]->Mem[0] = 

1 

Vetor[1]->Mem[1] = 

2 

Vetor[2]->Mem[2] = 

3 

Vetor[3]->Mem[3] = 

4 

Vetor[4]->Mem[4] = 

5 

i->Mem[5] = 5 

j->Mem[6] = 5 

aux->Mem[7] = 5 

t_vetor1[8] = 5 

t_vetor2[9] = 4 

t_vetor3[10] = 5 

t_vetor4[11] = 4 

$indr = 4 



132 

 

 

    SUB         t_vetor2 

    BLE         FIMSE1 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor3 

    STO         aux 

    LD          j 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor4 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LD          t_vetor4 

    STOV        vetor 

    LD          j 

    STO         $indr 

    LD          aux 

    STOV        vetor 

FIMSE1: 

    LD          j 

    ADDI        1 

    STO         j 

    JMP         PARA2 

FIMPARA2: 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         i 

    JMP         PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT         0 

E.2  PROGRAMA DE TESTES PORTUGOL 2.0 

Programa de Testes complementares realizados com base nos programas de exemplo 

trazidos do PortugolStudio: 

Portugol Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após 

a seqüência de instruções 
PC ACC Z N Memória 

//teste11 

//Operações Aritméticas 

//Operações Simples 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro a, b, soma, sub     

    

        leia(a,b)  

 

        soma = a+b  

        sub  = a-b 

         

        escreva(soma)  

        escreva(sub)  

     

    } 

} 

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

    soma  :  0 

    sub  :  0.text 

_INICIO: 

    LD              $in_port 

    STO             a 

    LD              $in_port 

    STO             b 

    LD              a 

    ADD             b 

    STO             soma 

    LD              a 

    SUB             b 

    STO             sub 

    LD              soma 

    STO             $out_port 

    LD              sub 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

14 0 1 0 

a->Mem[0]=1 

b->Mem[1]=1 

soma-

>Mem[2]=2 

sub->Mem[3]=0 

$in_port = 1 

$out_port = 2 
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//teste12 

// Desvios Condicionais 

// SE’s aninhados 

programa { 

    funcao inicio(){ 

 

        inteiro a,b,c 

         

        leia (a,b,c) 

 

        se (a==b) 

            escreva (1)         

        senao { 

            se (a==b)  

                escreva (2)         

    

            senao          

                escreva (3)         

    

        }         

    } 

} 

 

 

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

    c  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD              $in_port 

    STO             a 

    LD              $in_port 

    STO             b 

    LD              $in_port 

    STO             c 

    LD              a 

    SUB             b 

    BNE             ELSE1 

    LDI             1 

    STO             $out_port 

    JMP             FIMSE1 

ELSE1: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BNE             ELSE2 

    LDI             2 

    STO             $out_port 

    JMP             FIMSE2 

ELSE2: 

    LDI             3 

    STO             $out_port 

FIMSE2: 

FIMSE1: 

    HLT             0 

20 1 1 0 

a->Mem[0]=1 

b->Mem[1]=1 

c->Mem[2]=1 

$in_port = 1 

$out_port = 1 

 

 

//teste13 

//Desvios Condicionais 

// Escolha caso 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro opc 

         

        leia(opc) 

 

        escolha (opc)    { 

            caso  1:  

                 escreva (1) 

                 pare    

             caso  2:  

                 escreva (2) 

                 pare 

             caso  3:  

                 escreva (3) 

                 pare 

             caso contrario:  

                 escreva (4) 

        } 

    } 

} 

.data 

    opc  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD          $in_port 

    STO         opc 

    STO         t_escolha1 

    SUBI        1 

    BNE         PROXCASO1 

    LDI         1 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

PROXCASO1: 

    LD          t_escolha1 

    SUBI        2 

    BNE         PROXCASO2 

    LDI         2 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

PROXCASO2: 

    LD          t_escolha1 

    SUBI        3 

    BNE         CASOCONTRARIO

3 

    LDI         3 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

CASOCONTRARIO3: 

    LDI         4 

    STO         $out_port 

FIMESCOLHA1: 

    HLT         0 

2 1 0 0 

Opc->Mem[0]=1 

$in_port = 1 

 

//teste14 

// Decremento 

programa  

{ 

    funcao inicio()  

    { 

        inteiro contador = 10 

         

        enquanto (contador > 0) { 

          escreva (contador)  

          contador-- 

        } 

        escreva (1000) 

.data 

    contador  :  10 

.text 

_INICIO: 

INI_ENQ1: 

    LD          contador 

    SUBI        0 

    BLE         FIM_ENQ1 

    LD          contador 

    STO         $out_port 

    LD          contador 

    SUBI        1 

    STO         contador 

11 1000 1 0 

Contador-

>Mem[0]=0 

$out_port = 

1000 
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    } 

} 

    JMP         INI_ENQ1 

FIM_ENQ1: 

    LDI         1000 

    STO         $out_port 

    HLT         0 

//teste15 

//Laços de Repetição 

//faca enquanto 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        inteiro idade 

        faca { 

            leia (idade) 

        } enquanto (idade > 150) 

         

    } 

} 

.data 

    idade  :  0 

.text 

_INICIO: 

INI_ENQ1: 

    LD          $in_port 

    STO         idade 

    SUBI        150 

    BGT         INI_ENQ1 

FIM_ENQ1: 

    HLT         0 

4 -149 0 1 

Idade-

>Mem[0]=1 

$in_port = 1 

 

//teste16 

// Atribuição à vetor 

// Vetor em escreva 

programa 

{ 

    funcao inicio()  

    { 

        inteiro vet[10], i 

         

        para(i = 0; i < 10; i++) 

            vet [i] = i             

         

        para(i = 9; i >=0; i--) 

            escreva (vet [i])     

     

    } 

} 

.data 

    i  :  0 

    vet: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

 0, 0, 0 

.text 

_INICIO: 

    LDI         0 

    STO         i 

PARA1: 

    LD          i 

    SUBI        10 

    BGE         FIMPARA1 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LD          i 

    STOV        vet 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         i 

    JMP         PARA1 

FIMPARA1: 

    LDI         9 

    STO         i 

PARA2: 

    LD          i 

    SUBI        0 

    BLT         FIMPARA2 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LD          vet 

    STO         $out_port 

    LD          i 

    SUBI        1 

    STO         i 

    JMP         PARA2 

FIMPARA2: 

    HLT             0 

26 -1 0 1 

Vet->Mem[0] 

=0 

Vet->Mem[1] 

=1 

Vet->Mem[2] 

=2 

Vet->Mem[3] 

=3 

Vet->Mem[4] 

=4 

Vet->Mem[5] 

=5 

Vet->Mem[6] 

=6 

Vet->Mem[7] 

=7 

Vet->Mem[8] 

=8 

Vet->Mem[9] 

=9 

i->Mem[10]=-1 

 

 

 

//teste17 

//Subrotina com Para 

//Chamada de subrotina em escreva 

programa 

{     

    funcao mensagem (inteiro in){ 

        inteiro i 

        para(i = 0; i < in; i++){ 

          escreva (0) 

        } 

        para(i = 0; i < in; i++){ 

          escreva (1) 

        } 

    } 

 

    funcao inteiro calcula (inteiro

.data 

    mensagem_in  :  0 

    mensagem_i  :  0 

    calcula_a  :  0 

    calcula_b  :  0 

    calcula_resp  :  0 

.text 

    JMP         _INICIO 

_MENSAGEM: 

    LDI         0 

    STO         mensagem_i 

PARA1: 

    LD          mensagem_i 

    SUB         mensagem_in 

    BGE         FIMPARA1     

36 0 1 0 

Mensagem_in-

>Mem[0]=0 

Mensagem_i-

>Mem[1]=0 

Calcula_a-

>Mem[2]=3 

Calcula_b-

>Mem[3]=4 

Calcula_resp-

>Mem[4]=0 
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 a, inteiro b){ 

        inteiro resp 

        resp = a - a + b - b 

        retorne (resp) 

    } 

     

    funcao inicio() 

    { 

         escreva (calcula (3, 4)) 

         

    } 

} 

    LDI         0 

    STO         $out_port 

    LD          mensagem_i 

    ADDI        1 

    STO         mensagem_i 

    JMP         PARA1 

FIMPARA1: 

    LDI         0 

    STO         mensagem_i 

PARA2: 

    LD          mensagem_i 

    SUB         mensagem_in 

    BGE         FIMPARA2     

    LDI         1 

    STO         $out_port 

    LD          mensagem_i 

    ADDI        1 

    STO         mensagem_i 

    JMP         PARA2 

FIMPARA2: 

    RETURN    0 

_CALCULA: 

    LD          calcula_a 

    SUB         calcula_a 

    ADD         calcula_b 

    SUB         calcula_b 

    STO         calcula_resp 

    RETURN    0 

_INICIO: 

    LDI         3 

    STO         calcula_a 

    LDI         4 

    STO         calcula_b 

    CALL        _CALCULA 

    STO         $out_port 

    HLT         0 

//teste18 

programa 

{ 

    funcao inicio() 

    { 

        const inteiro TAM = 5 

        inteiro c 

        inteiro vet[TAM] 

     

        para(c = 0; c < TAM; c++) 

        { 

            se (0 ==c) 

              vet[c] = 1            

     

            senao 

                vet [c] = 0 

             

            escreva(vet[c]) 

        } 

    } 

} 

.data 

    tam  :  5 

    c    :  0 

    vet  : 0, 0, 0, 0, 0 

.text 

_INICIO: 

    LDI             0 

    STO             c 

PARA1: 

    LD              c 

    SUB             TAM 

    BGE             FIMPARA1 

    LDI             0 

    SUB             c 

    BNE             ELSE1 

    LD              c 

    STO             $indr 

    LDI             1 

    STOV            vet 

    JMP             FIMSE1 

ELSE1: 

    LD              c 

    STO             $indr 

    LDI             0 

    STOV            vet 

FIMSE1: 

    LD              c 

    STO             $indr 

    LD              vet 

    STO             $out_port 

    LD              c 

    ADDI            1 

    STO             c 

    JMP             PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT             0 

25 0 1 0 

Tam->Mem[0]=5 

c->Mem[1]=5 

vet->Mem[2]=1 

vet->Mem[3]=0  

vet->Mem[4]=0 

vet->Mem[5]=0 

vet->Mem[6]=0 

vet->Mem[7]=0 

vet->Mem[8]=0 

$indr = 4 

$out_port=1 
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E.3  PROGRAMA DE TESTES HELP BIPIDE 4.0 

Testes complementares que são trazidos como exemplos no Bipide 4.0. 

Portugol Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após 

a seqüência de instruções 
PC ACC Z N Memória 

//teste19 

programa{      

 

    funcao inicio()     { 

        //imprime o número inteiro 

32          

        //escrito em notação 

decimal          

        escreva(32)            

        //imprime o numero inteiro 

32           

        //escrito em notação 

hexadecimal          

        escreva(0x20)          

        //imprime o número inteiro 

32          

        //escrito em notação 

binária          

        escreva(0b00100000)         

    }  

} 

.data 

.text 

_INICIO: 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

6 32 0 0 

$out_port = 

32 

 

//teste20 

    //Função de retorno vazio que 

escreve variavel      

programa{       

    funcao vazio imprime(inteiro va

r)      { 

        escreva(var)      

    }    

     

    funcao inicio()     { 

        imprime(1)         

        imprime(2) 

        imprime(3) 

    }        

 

}  

.data 

    imprime_var  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LDI         1 

    CALL        _IMPRIME 

    LDI         2 

    CALL        _IMPRIME 

    LDI         3 

    CALL        _IMPRIME 

    HLT         0 

_IMPRIME: 

    LD          imprime_var 

    STO         $out_port 

    RETURN      0 

13 3 0 0 

Imprime_var-

>Mem[0]=3 

$out_port=3 

 

//teste21 

programa{      

    funcao inicio()     {  

        inteiro numero              

     

        //lê o valor digitado pelo 

usuário          

        leia(numero)       

    }  

} 

.data 

    numero  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LD              $in_port 

    STO             numero 

    HLT             0 

2 1 0 0 

Numero-

>Mem[0]=1 

$in_port=a 

 

//teste22 

programa{      

    funcao inicio()     {         

        //imprime o número inteiro 

32 

        escreva(32) 

        inteiro a = 15 

        //escreve no console o 

valor da variável "a"  

        escreva(a)        

    } 

}   

.data 

    a  :  15 

.text 

_INICIO: 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    LD              a 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

4 15 0 0 

a->Mem[0] 

$out_port=15 
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//teste23 

programa{     

    funcao inicio()     { 

        //Atribuição de valores 

constantes a uma variável          

        inteiro a          

        a = 2                   

        //Atribuição através de 

entrada de dados, informado pelo 

usuário         

        inteiro b      

        leia(b)               

        //Atribuição através de uma 

variável já informada pelo 

usuário          

        inteiro c        

        c = b   

    }  

}   

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

    c  :  0 

.text 

_INICIO: 

    LDI             2 

    STO             a 

    LD              $in_port 

    STO             b 

    STO             c 

    HLT             0 

5 1 0 0 

a->Mem[0]=2 

b->Mem[1]=1 

c->Mem[2]=1 

$in_port=1 

//teste24 

programa{      

    funcao inicio()     {     

        //Comparação entre valor A 

e B utilizando o operador maior 

que    

        inteiro a = 5, b = 3       

        se(a > b) 

            escreva(a)      

                    

        //Comparação entre A e B 

utilizando o operador igual a      

        se(a == b)        

            escreva(a,b)        

                         

        //Comparação entre A e B 

utilizando o operador maior ou 

igual a   

        se(a >= b)         

            escreva(a)       

                

    } 

}   

.data 

    a  :  5 

    b  :  3 

.text 

_INICIO: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BLE             FIMSE1 

    LD              a 

    STO             $out_port 

FIMSE1: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BNE             FIMSE2 

    LD              a 

    STO             $out_port 

    LD              b 

    STO             $out_port 

FIMSE2: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BLT             FIMSE3 

    LD              a 

    STO             $out_port 

FIMSE3: 

    HLT             0 

17 5 0 0 
 

$out_port=5 

//teste25 

programa{    

    // Variável global do tipo 

inteiro   

    inteiro variavel = 0       

    funcao inicio()     {       

        // Variável local do tipo 

inteiro     

        inteiro outra_variavel 

= 1    

    }  

}  

.data 

    variavel  :  0 

    outra_variavel  :  1 

.text 

_INICIO: 

    HLT             0 

0 0 0 0 

 

Variável-

>Mem[0]=0 

Outra_variave

l->Mem[1]=1 

 

 

 

 


