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Resumo: Este trabalho descreve o fluxo do projeto de 
circuitos integrados digitais utilizando ferramentas 
computacionais robustas para geração do leiaute 
automático, com o uso do software RTL Compiler e do 
Encounter. Para isso todo o fluxo de projeto da Cadence 
foi estudado, passando também pela criação de um 
esquemático representativo no Virtuoso e pela 
simulação no Analog Design Environment (ADE), 
sempre utilizando o Inversor como célula do estudo. 
 

1.   Introdução 
      Seguindo tendências do mercado, onde atualmente a 
área de circuitos integrados digitais movem bilhões de 
dólares por ano, temos diversas pesquisas feitas nessa 
área para preparar novos projetistas a utilizar de todos 
os recursos possíveis para criar seus CIs de forma mais 
robusta, otimizada e com maior confiabilidade. 
      A exemplo de diversas instituições pelo mundo, a 
FEI está preparando seu grupo de pesquisa para utilizar 
das mais importantes e robustas ferramentas do 
mercado, o que motivou a criação de um material capaz 
de auxiliar novos projetistas a desenvolver seus CIs 
digitais de forma automática, com o auxílio da 
plataforma Cadence, a mais usada no mundo. 
      Portanto, o objetivo deste trabalho é sintetizar as 
informações necessárias para o manuseio de tais 
ferramentas em documentos capazes de auxiliar 
qualquer novo entusiasta na área, exemplificando todo o 
fluxo para um bloco Inversor na tecnologia da IBM. 
 

2.   Metodologia 
      Assim que o aluno criar um arquivo de descrição de 
hardware na linguagem Verilog e o mesmo for 
implementado e simulado com o auxílio do Quartus II, 
ou até mesmo criado a partir de um esquemático 
representativo no Virtuoso com informações da 
tecnologia e simulado pelo Analog Design Environment, 
este já poderá ser submetido ao fluxo de projeto da 
Cadence, que se inicia com o RTL Compiler. 
       No RTL Compiler trabalha-se com um script que 
tranforma o arquivo Verilog RTL, de alto nível, em um 
arquivo de baixo nível, onde são descritas as ligações 
entre os blocos básicos da tecnologia num novo arquivo 
Verilog. Além disso são gerados arquivos de restrições 
de projetos referentes a tecnologia adotada para a síntese 
do circuito, sendo ambas peças fundamentais para a 
criação do leiaute automático no Encounter. 
      Nessa ferramenta pode-se gerar o leiaute automático 
do circuito e o seu correspondente arquivo “.gds”, que 
detém todas as informações necessárias para que seja 
possível    produzir    o    componente,    lembrando    que 

 
somente os metais que a tecnologia dispõe, assim como 
todas as ligações feitas em cada camada de metal, 
estarão visíveis no arquivo. 
 

3.   Resultados 
      Na Figura 1 estão as representadas as saídas 
esperadas para o Virtuoso (na Figura 1a) e do ADE (na 
Figura 1b). 

 
Figura 1 – Resultados do Inversor no Virtuoso. 

 
      Já na Figura 2 temos o Inversor sendo representado 
no RTL Compiler (na Figura 2a) após a leitura do script 
e o leiaute do Inversor no Encounter (na Figura 2b). 

 
Figura 2 – Resultados do Inversor no RTL Compiler e 

Encounter. 
 

4.   Conclusões 
Com o estudo do fluxo de projeto concluído foi 

criado um material que o explica detalhadamente e 
poderá ser utilizado como base para outros projetos de 
CIs digitais, cumprindo o objetivo do projeto. 
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