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estudo prático dos microcontroladores da família 8051, mais 

especificamente o modelo AT89S52. Propõe-se uma base sólida de 

conhecimentos e habilidades para o desenvolvimento de pequenos 

projetos em laboratório para atender a expectativa de estudantes, 

entusiastas e profissionais que desejam adentrar o mundo dos 

microcontroladores sem prévio conhecimento, ou que simplesmente 

desejam recordar este fantástico universo moderno capaz de fazer 
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que a linguagem Assembly dominava o mercado relataram ter 
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Autor 
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Conteúdo deste Capítulo 

 
 O que é um microcontrolador 

 Visão geral do microcontrolador AT89S52 

 Utilizando um pino como saída 

 Nível Lógico 

 Utilizando um pino como entrada 

 Características dos Ports P0, P1, P2 e P3 

 Circuito Mínimo para o funcionamento 

 Simulação no Software ISIS 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 
 Compreender a importância dos 

microcontroladores para o desenvolvimento de 
projetos eletrônicos 
 

 Interpretar as características do AT89S52 
 

 Acionar cargas elétricas através do 
microcontrolador 

 

 Montar o circuito mínimo de funcionamento 
em protoboard ou no simulador 

O Microcontrolador 8051 
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1. O que é um Microcontrolador? 

O microcontrolador é um circuito integrado dotado de 

inteligência programável: isto significa que a inteligência do 

chip está nas mãos do projetista, na habilidade que ele tem de 

transformar suas ideias em comandos de programação, que 

futuramente, o microcontrolador executar. 

Para a criação do programa, ou seja, definição das 

tarefas que o microcontrolador 8051 irá desempenhar, é 

necessário conhecer uma linguagem de programação e saber 

aplicar seus comandos corretamente. Atualmente existem 

diversas linguagens para este propósito. A escolha está 

geralmente direcionada à simplicidade de uso. Eis então, que 

surgem programas oferecendo adaptações em linguagens 

conhecidas visando agregar funcionalidades para reduzir 

drasticamente o esforço do programador e o tempo no 

desenvolvimento de sistemas inteligentes. Por trás de tantos 

benefícios, elas escondem como o processo se realiza. Isto 

dificulta personalizar o sistema e também torna o projetista 

refém de tal ferramenta. Além disso, o custo da licença de 

muitos softwares é elevado para quem está iniciando. 

Por isso, este manual faz abordagem da linguagem C 

para microcontroladores tendo em sua essência o padrão 

ANSI-C: A linguagem C pura. Isto significa que você poderá 

ter maior entendimento sobre as funcionalidades do chip, e 

por isso mesmo, ter uma base sólida para aprender outros 

microcontroladores, inclusive os que um dia ainda serão 

criados. 
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Os comandos de programação criados na linguagem C 

(denominado de código fonte) devem ser digitados dentro de 

um ambiente de desenvolvimento específico para o 8051.  

Depois de digita-lo, o ambiente traduz as instruções do 

C para a linguagem do 8051 através de um processo 

denominado compilação. A partir daí é gerado um arquivo 

binário específico que através de um dispositivo gravador 

USB, é enviado até a memória do microcontrolador. Depois 

disso, o 8051 passa a ter o comportamento estabelecido no 

programa (ver figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1: Etapas do desenvolvimento de projetos com microcontroladores 

 

O microcontrolador pode ser protegido contra cópias de modo a 

dificultar a pirataria de projetos. Esta é também uma grande 

vantagem que impulsiona os desenvolvedores migrarem dos 

circuitos integrados tradicionais para os microcontroladores.  

Digitação das tarefas a serem executadas 

(código fonte - arquivo.C) 

(Código fonte) 

Software Compilador 

(tradutor) 

 

Arquivo binário 

Gerado 

Microcontrolador 
(Circuito real) 

Software de 
gravação 

 

Simulador (ISIS) 

Gravador 

USB 
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P0 
8 pinos de Saída 

 

 

 

P2 
8 pinos de Entrada 

ou Saída 

 

 

P1 
8 pinos de Entrada 

e Saída  

 

 

P3 
8 pinos de Entrada 

 

1.1. O Microcontrolador AT89S52 

O AT89S52 é uma variação da arquitetura 8051 e sucessor do 

AT89C52. Entretanto, o primeiro chip a apresentar essa 

arquitetura foi o 8031, fabricado pela Intel em meados da 

década de 70. De um modo geral, todos os filhos do 8051 

podem ser utilizados no lugar dos antecessores, a maioria 

apresenta até a mesma pinagem (figura 1.2).  

 

Fig.1.2: Pinagem do AT89S52 (Fonte: Datasheet) 

O AT89S52 oferece 32 pinos de entrada e saída (I/O – Input 

Output) para que o projetista desenvolva sistemas baseados na 

leitura de sensores, botões, teclados e acionamento de 

dispositivos, tais como: LED’s, displays e outros dispositivos 

de baixa corrente. Para o controle de cargas de maior corrente, 

com motores, lâmpadas, eletrodomésticos, etc; utiliza-se 

transistores, relés, triacs e contatoras que são componentes 

apropriados para esse fim. 
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Note que na figura 1.2 os pinos estão divididos em quatro grupos: 

P0, P1, P2 e P3. Cada grupo contém 8 pinos: cada pino tem seu 

próprio nome e pode ser controlado individualmente. A além disso, 

os pinos podem ser configurados individualmente como entrada ou 

saída de dados. Os termos P0, P1, P2 e P3 são muito utilizados. 

Dizemos que um pino é entrada quando o dado vem do mundo externo, como por 
exemplo, de um botão ou sensor. Quando o microcontrolador envia sinal por um pino, 
para acionar algum dispositivo, por exemplo, dizemos que esse pino está sendo 
utilizado com saída. 

 

1.1.1. Utilizando um Pino Como Saída 

 

Fig.1.3: Utilizando um pino como saída                                           

(acionamento de LED através do Port P0.0) 

 

 

Fig.1.4: Utilizando um pino como saída para o acionamento de eletrodomésticos com 

LED indicador de carga ligada 

Transistor PNP 
Ex: BC327, BC328, 
BC557, BC558 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

13 

 

Uma característica importante do 8051 é que quando 

utilizamos um pino como saída, sua corrente é maior em nível 

lógico 0 (0V) do que em nível lógico 1 (+5V). Por isso, todos 

os acionamentos do microcontrolador são em nível baixo. 

 

1.1.2. Nível Lógico 

A Eletrônica Digital baseia-se na lógica binária: Ou um 

circuito está ligado ou desligado. Não existe meio termo. A 

tabela 1.1 apresenta os termos equivalente das expressões 

Nível Lógico, Binário e tensão no pino do microcontrolador: 

Nível lógico Binário Tensão medida 

Baixo (Low) 0 0V 

Alto (High) 1 + 5V 
 

Tabela.1.1: Níveis lógicos 0 e 1 dos Ports P1, P2 e P3 (exceto P0) 

 

1.1.3. Forma de Onda (Representação Gráfica) 

 

Fig.1.5: Níveis lógicos 0 e 1 dos Ports P1, P2 e P3 

 

Note que quando citamos “nível baixo” ou “nível alto”, devemos 

sempre considerar a margem de tolerância na interpretação dessas 

tensões. Por exemplo, se for medido a tensão 4 V num pino, o 

mesmo estará dentro da margem que o caracteriza como nível 

Estado lógico indefinido 
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lógico alto (1); ainda podemos verificar a tensão de 0.3 volt e 

interpretá-la como nível lógico baixo (0), ou seja, as tensões não são 

absolutas, admite-se uma margem de tolerância conforme ilustrado 

na figura 1.5. Pelo fato da lógica binária ter somente dois estados 

bem definidos (alto e baixo) dizemos que a o sinal é de onda quadrada 

por causa da sua semelhança geométrica. 

Toda tensão entre 0,5V e 2,3V aplicada no microcontrolador é proibida, 

pois estando fora na tolerância dos dois estados, sua interpretação será 

imprevisível pelo 8051. 

Quando os blocos do circuito ficam relativamente distantes, como 

no caso das Centrais de alarme em que os sensores ficam 

espalhados pelo ambiente (figura 1.5a) temos o efeito da tensão 

“proibida” gerada por interferências externas. 

 

Fig.1.5a: Distância entre os elementos de um circuito podem captar interferência 

Muitas vezes, há necessidade de se aproveitar os eletrodutos da 

fiação elétrica para passar os fios dos sensores. Ocorre que o 

comprimento de um condutor faz sua resistência elétrica aumentar, 

e com isso, os fios da rede elétrica que estão próximos acabam 

induzindo corrente aos fios do sensor que atuam como antenas 

receptoras de pequenas tensões (ex.:0,5V) que colocam o 8051 em 

“dúvida”, ou seja, o sensor apresenta uma tensão fora das margens 

Sensores 

Central 
com 8051 
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compreendidas pelo microcontrolador (fig.1.5b) e causam o 

disparo inesperado.  

 

 

Fig.1.5b: Interferência captada por fios conectados ao microcontrolador 

 

Uma solução possível para o problema da interferência pode ser 

resolvido como uso de cabo blindado afim de atenuar a ação 

eletromagnética, porém, o custo elevado inviabiliza a conexão de 

grandes distâncias. Outra alternativa é o uso de capacitores, já que 

“aterram” o sinal de corrente alternada de baixa corrente, que neste 

caso é a interferência eletromagnética. Por isso, o capacitor deve ser 

instalado o mais próximo o possível do I/O do microcontrolador 

e não juntamente como o sensor uma vez que a interferência se 

forma no percurso. Empiricamente capacitores entre 1nF e 100nF 

podem ser experimentados. 

 

 

Fig.1.5b: Capacitor próximo ao microcontrolador atenua a interferência 

Fio longo tem resistência elétrica 
que capta interferência e gera 

tensão proibida 

Capacitor entre 1nF e 100nF 
reduz as interferências captadas 

por fios longos 
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1.1.4. Utilizando um Pino Como Entrada 

 

Fig.1.6: utilizando o Port P3.0 (pino 10) como entrada para leitura                                        

de botões ou sensores de contato 

 

1.2. Características dos Ports 

1.2.1. PORT P0: 

Quando a saída está em nível 0, a corrente fornecida por cada pino 

é 10mA, podendo acionar diretamente LEDs e Displays. Quando 

mais saídas deste Port são utilizadas, a corrente se limita em 26mA 

para os 8 pinos. Além disso, o Port P0 tem saída em coletor aberto, 

ou seja, somente aciona cargas em nível baixo. Devido a 

característica do Port P0 fornecer mais corrente do que os demais, 

a maioria dos exemplos deste livro faz uso deste Port para 

acionamentos (saída). 

 

1.2.2. PORT P1, P2 e P3 

A corrente máxima no conjunto de 8 pinos de cada um desses 

Ports é menor do que no Port P0, isto é: 15mA (corrente em 

nível baixo IOL). Já em nível alto, é de apenas 1mA – 

Insuficiente para ativar um LED. Nestes Ports os LEDs, 

displays e transistores devem ser ativados em nível baixo. 

 

No modo entrada, cada I/O do Port 

P3 dispõe de um resistor que mantém 

a entrada para o +5V (Pull UP de 

10K). Bastando portanto, gerar nível 

baixo no respectivo I/O para ler um 

sensor de contato. 
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1.3. Circuito Mínimo 

Para executar o programa, o microcontrolador requer um 

circuito básico de funcionamento (figura 1.7). 

 Alimentação; 

 Cristal Oscilador; 

 Circuito de RESET;  

 Entrada para o gravador USB (opcional) 

 

Fig.1.7: Circuito mínimo para o funcionamento da família 8051 

 

Note que o 8051 deve ser alimentado com +5V. Caso o 

projetista disponha de uma fonte com maior tensão, como 

por exemplo, tensões entre 7V e 24V recomenda-se do uso 

de um regulador de tensão 7805 que rebaixa essas tensões para 

5V. 

 

 

Os pinos 6, 7, 8 e 9 devem ser 

conectados ao gravador USB 

para que o programa criado 

pelo projetista seja enviado até 

a memória do 

microcontrolador.  

Evite utilizar esses pinos em 

seu projeto, pois será necessário 

desconectar os circuitos para 

realizar a gravação do 8051. 

1K 
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0V 
 

+5Vcc 

1.4. Montagem em Protoboard 

Na figura 1.8 temos a ilustração do circuito básico para 

montagem em protoboard. É claro que trata-se do circuito 

mínimo, uma vez que nenhum PORT está conectado a algum 

outro componente ou circuito, pois isso depende da 

necessidade de cada projeto.  

 

 

Fig.1.8: Protoboard com Circuito mínimo para o funcionamento do 8051  

(Criado no software Fritzing) 

 

É importante considerar o fato de que os microcontroladores 

8051 e até mesmo os circuitos integrados de um modo geral, 

manipulam pouquíssima corrente de saída, sendo incapazes 

de acionar cargas em geral, tais como: relés, solenoides, 

lâmpadas, buzzers, alto falantes, motores (até mesmo cargas de 

5 V). Antes de implementar o circuito, verifique a corrente 

consumida pela carga que pretende utilizar. Se, por exemplo, 

a carga consumir mais do que 10 mA será necessário utilizar 

um transistor amplificador de corrente conforme a sugestão 

da figura 1.4. De um modo geral, os I/O’s do 8051 têm 

capacidade apenas de acionar LED’s ou enviar sinais para 

outros dispositivos. 

AT89S52 
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1.5. Simulação em Software 

Os recursos computacionais atuais permitem a simulação de 

circuitos com microcontroladores afim de que o projetista possa 

analisar o funcionamento do sistema antes da implementação real 

do circuito. Este é o caso do software Proteus – Isis: Um eficiente 

simulador de circuitos eletrônicos.  

É importante considerar que no mundo real, temos vários fatores 

intervenientes, como por exemplo: interferência, dimensionamento de trilhas 

(espessura e comprimento), sobrecarga e aquecimento de componentes que 

podem afetar o funcionamento do circuito, mas que não estão presentes na 

simulação aqui apresentada. 

 

1.5.1. Simulador Proteus: ISIS 

Este software está disponível nas versões comercial e estudante. O 

custo da licença depende da quantidade de recursos que se deseja 

simular. Entretanto, uma versão de avaliação gratuita pode ser 

obtida no site do fabricante em www.labcenter.com no link 

“Download Demo”. 

 

Fig.1.9: Site labcenter.com: Desenvolvedor do Software Isis  
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Atualmente existem diversos tutoriais e vídeo-aulas 

disponíveis na Internet que demonstram o uso deste software. 

Recomenda-se que o leitor busque estas informações a fim de 

aprender a utilizar o simulador ISIS uma vez que tal 

abordagem estaria fora do escopo deste livro. 

Todas as experiências deste livro podem ser simuladas no ISIS versão 

6 ou Posterior. 

 

Na figura 1.10 temos a simulação do circuito básico do 8051 

(com o AT89C52 que equivale ao AT89S52). No simulador, 

os pinos de alimentação 20 (GND) e 40 (+5Vcc) ficam 

omitidos do projetista; Entretanto, não esqueça de conectá-

los no circuito real. 

Componentes utilizados: 

Referência Valor 

AT89C52 - 

BUTTON - 

CAP 22pF 

CAP-ELEC 1uF 

CRYSTAL 12MHZ 

RES 2k2 
                                                                        

   Tabela.1.2: lista de componentes e valores              Figura 1.9: lista no simulador 

 

Para inserir um componente na simulação utiliza-se a tecla de 

atalho “P”. Já, para alterar as propriedades de um 

componente, dê um duplo clique esquerdo sobre o item. Para 

Inserir a alimentação dê um clique direito e selecione “Place” 

e depois “Terminal” Ground e Power.   

1K 
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Fig.1.10: Esquemático desenhado no software simulador Proteus: ISIS 

 

Os microcontroladores da série  C51  e  S51  são  100%  compatíveis no 

funcionamento e na programação. Entretanto, o método de gravação do chip é 

diferente. As principais diferenças encontram-se nos protocolos de gravação e na 

tensão de gravação (Vpp). Por isso, um gravador de AT89C52 não grava 

necessariamente o AT89S52. 

 

1.6. Variações do 8051 

Uma característica que deve ser considerada é que os 

microcontroladores da série AT89XXX podem ser regravados em 

torno de 10.000 vezes (fonte: Datasheet AT89S52). Porém no 

passado, havia as versões com janela que podiam ser apagadas 

expostas à luz ultravioleta e então regravadas (para o 

desenvolvimento) e utilizava-se também a 

versão OTP (One-Time Programmable) como 

por exemplo, o 87C51 que somente podia 

ser gravado uma única vez. 

Fig.1.11: Microcontrolador com janela para apagar 
Fonte: http://blog.rocelec.com/?p=1356#.V9VxXygrLIU  

1K 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

22 

 

2  

 

Conteúdo deste Capítulo 

 
 JFE Editor e Compilador 

 Obtendo e Instalando o JFE Editor 

 Programa mínimo 

 Compilando um programa 

 Etapas de desenvolvimento de projetos 

 Estrutura de um programa em C 

 Modificando o nível lógico dos I/O’s do 8051 

 Programa pisca LED com a biblioteca 

<delay.h> 

 Cristal Oscilador 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 
 Instalar o ambiente de desenvolvimento de 

programas para o microcontrolador  
 

 Digitar e compilar programas para o 8051 
 

 Interpretar e corrigir erros de compilação 
 

 Controlar qualquer pino do microcontrolador 
 

 Implementar e testar um programa no 8051 
 Definir o cristal oscilador do circuito 

 

Software de Desenvolvimento 
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2. Software de Desenvolvimento 

Trata-se de um ambiente específico de desenvolvimento 

composto por um editor de textos com realce colorido (sintaxe 

highlight) dos comandos da linguagem C e também um 

Compilador de programas do microcontrolador 8051. 

 

2.1. JFE Editor 

É um editor de programas gratuito (freeware) voltado ao 

desenvolvimento de programas para o 8051 e suporta as 

linguagens C e Assembly. Toda a abordagem deste livro é 

baseada na linguagem C utilizando o JFE Editor por este ser 

gratuito e utilizar o C puro, sem comandos especiais. 

Através do JFE Editor é possível digitar as instruções de 

funcionamento do microcontrolador, como por exemplo: 

ligar e desligar circuitos, contar tempo, exibir informações em 

displays para uma infinidade de aplicações. Essas instruções 

criadas pelo projetista na linguagem C que especificam a 

lógica de funcionamento do 8051 é denomina código-fonte. 

Para obter o JFE Editor, acesse o site de estudos www.u8051.com.br 

e faça o download do pacote de programas (Arquivo 8051.rar). 

Execute o descompactador 8051.exe sem alterar o diretório de 

instalação. Após a instalação, dê um duplo clique esquerdo no 

programa C:\8051\JFE.exe 
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2: No campo 

nome digite 

prog1.c 

3: Depois de 

digitar o 

nome clique 

no botão 

salvar 

1: Certifique-se de que está selecionada a pasta 

C:\8051 

 

Fig.2.1: Tela inicial do JFE Editor: Ambiente de Edição e Compilação de 

programas para o 8051 

 

Clique no menu File  New 

Clique no menu File  Save As... (Salvar Como...) 

Regras para nomear um código fonte no JFE Editor:  

 Não utilizar espaços; 

 Não utilizar acentuação; 

 Não utilizar caracteres especiais como cedilha e símbolos; 

 Inserir a extensão .C (Exemplo: prog1.C); 

 Salvar na pasta C:\8051; 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.2: Salvando um código fonte no JFE Editor 
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2.2. Programa Mínimo 

Existe uma configuração básica na programação do AT89S52 

que se aplica a todos os exemplos apresentados neste livro. 

Na figura 2.3 temos o programa (ou código fonte) mínimo 

digitado no JFE Editor.  

 

Fig.2.3: Programa mínimo para o AT89S52 digitado no JFE Editor 

 

Regras para digitar um código fonte da linguagem C: 

 Salvar o arquivo com a extensão .C antes de digitar 
código fonte (isso ativa o realce colorido dos 
comandos); 

 Utilizar sempre letras minúsculas; 

 Certificar-se de que os comandos estão coloridos; 

 O número de chaves abertas e fechadas deve ser 
igual; 

 

 

Botão para compilar o 
programa 

 

Mensagem de sucesso 
na compilação 
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2.3. Compilando um Programa 

Um programa digitado em C não é diretamente 

compreensível pelo microcontrolador, pois os 

microcontroladores só entendem a linguagem de máquina 

(binária). Enquanto que o C se parece com a nossa linguagem 

estruturada, O compilador tem a finalidade de traduzi-lo para 

a linguagem de máquina gerando os arquivos .HEX e .BIN 

que o 8051 consegue entender. 

 

 

Etapa de compilação 

 

 

 

 

 
Etapa de gravação ou Simulação 

 

 

 

Fig.2.4: Diagrama de funcionamento do compilador e etapas de desenvolvimento de 

projetos com microcontroladores 

 

Tarefas do microcontrolador 

(código fonte - arquivo.C) 

(Código fonte) 

Editor JFE e  

COMPILADOR SDCC 

 

 

arquivos.h 

 

Arquivos do 
compilador 

 

 

Gerado 

arquivo.hex 

 

Gerado 

arquivo.bin 

Microcontrolador real 

Software de gravação 

Simulador ISIS 

Gravador 

USB físico 
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2.4.  Etapas no Desenvolvimento de Projetos 

A figura 2.4 ilustra as etapas de desenvolvimento de um 

projeto com microcontroladores, o qual se aplica à qualquer 

modelo:  

Em modo de Simulação no Software ISIS: 

 Criar o programa em C contendo as instruções que o 
microcontrolador deverá executar; 

 Compilar o programa para gerar os arquivos .HEX e 
.BIN (o arquivo terá o mesmo nome do código fonte); 

 Carregar o arquivo .HEX para a memória do 
microcontrolador dando um duplo clique esquerdo sobre 
o componente AT89C52 e pesquisando no campo 
Program File o arquivo.HEX gerado pelo compilador (fig. 2.4a); 

 

 

Fig. 2.4a: Carregando o arquivo .HEX no AT89C52 virutal do ISIS 

Em modo de montagem real: 

 Criar o programa em C contendo as instruções que o 
microcontrolador deverá executar; 

 Compilar o programa para gerar os arquivos .HEX e 
.BIN; 

 Executar o software de gravação (Gravador USB.exe); 

 Carregar o arquivo .HEX no menu LOAD FLASH; 

 Conectar o gravador na porta USB do computador; 
 Implementar o circuito mínimo e conectar o gravador nos 

respectivos pinos de gravação do microcontrolador (fig.1.7); 

 Executar a gravação; 
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2.5. Estrutura de um Programa em C 

Já vimos a estrutura mínima de um programa em C, ou seja, 

aqueles comandos que devem estar contidos em qualquer 

código fonte. Mas além disso, o programa deve contemplar 

uma estrutura padronizada, conforme a figura 2.5. 

 

 

Fig.2.5: Estrutura de um programa em C 

 

 

Observação do Autor: Nos primórdios da era computacional os programas 

eram escritos diretamente em linguagem de máquina. Algo tão desumano 

que a maioria das pessoas repelia a ideia de tornar-se programador. 

Atualmente os compiladores visam tornar a programação cada vez mais 

atraente com a denominada “Programação de Alto Nível”. 

 

Comandos #include e também  

Criação das variáveis globais do programa 

Instruções que só serão executadas 

uma vez na inicialização do programa 

Instruções do programa  

(Tarefas do microcontrolador) 
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2.6. Exemplo de Acionamento de LED 

Podemos desenvolver um programa que faça um LED piscar 

em intervalos de 1 segundo: Um segundo ligado; próximo 

segundo desligado. Antes de programar, devemos ao menos 

conhecer o circuito no qual o microcontrolador está inserido. 

A partir do esquema elétrico é que podemos definir os 

comandos na linguagem C (ver figura 2.6). 

 

 

 

Fig.2.6: Esquema elétrico Circuito Pisca-LED 

 

Note a presença do circuito mínimo e também de um LED 

com resistor limitador de corrente em 10 mA (corrente 

máxima suportada no Port P0.0). 

Ausência de 
junção: não estão 
interligados 

Com Junção: 
estão conectados 

1K 
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Ao interpretar o esquema da figura 2.6 vemos que o terminal 

positivo do LED está conectado diretamente ao +5V, 

bastando ao Port P0.0 fornecer 0V ao negativo do LED. 

Assim, toda vez que o Port P0.0 estiver em nível baixo (0 volt) 

o LED irá acender. 

 

2.7. Modificando o Nível Lógico dos I/O’s do 8051 

Para esta tarefa, a linguagem C reserva dois modos para alterar 

o nível lógico dos Ports / pinos do 8051: 

 Alterar o nível lógico de um I/O (individualmente); 

 Alteração do Port inteiro (8 pinos I/O’s) – Ver 

capítulo 5.4; 

 

Modificando o Nível de Um Pino: 

Instrução em C Efeito 
P1_0=0; I/O P1.0 apresenta nível lógico baixo, ou seja, 0 volt 

P1_0=1; I/O P1.0 apresenta nível lógico alto, ou seja, 5 volts 

 

Tabela.2.1: Alterando o nível lógico de um I/O do Port 1 

 

Vale lembrar que devido ao fato do Port P0 ser coletor aberto 

(Open Collector), temos uma tabela diferente: 

Instrução em C Efeito 
P0_7=0; I/O P0.7 apresenta nível lógico baixo, ou seja, 0 volt 

P0_7=1; I/O P0.7 apresenta saída flutuante (nem 0, nem 1) 

 

Tabela.2.2: Alterando o nível lógico de um I/O do Port 0 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

31 

 

A seguir temos todos os comandos possíveis para controlar o 

nível lógico de cada I/O individualmente: 

 

PORT 0  PORT 1  PORT 2  PORT 3 

P0_0=1;  P1_0=1;  P2_0=1;  P3_0=1; 

P0_1=1; P1_1=1; P2_1=1; P3_1=1; 

P0_2=1; P1_2=1; P2_2=1; P3_2=1; 

P0_3=1; P1_3=1; P2_3=1; P3_3=1; 

P0_4=1; P1_4=1; P2_4=1; P3_4=1; 

P0_5=1; P1_5=1; P2_5=1; P3_5=1; 

P0_6=1; P1_6=1; P2_6=1; P3_6=1; 

P0_7=1; P1_7=1; P2_7=1; P3_7=1; 

1 = Saída 
flutuante 

 

Tabela.2.3: Definindo nível lógico 1 (alto) um I/O do microcontrolador 

 

PORT 0  PORT 1  PORT 2  PORT 3 

P0_0=0;  P1_0=0;  P2_0=0;  P3_0=0; 

P0_1=0; P1_1=0; P2_1=0; P3_1=0; 

P0_2=0; P1_2=0; P2_2=0; P3_2=0; 

P0_3=0; P1_3=0; P2_3=0; P3_3=0; 

P0_4=0; P1_4=0; P2_4=0; P3_4=0; 

P0_5=0; P1_5=0; P2_5=0; P3_5=0; 

P0_6=0; P1_6=0; P2_6=0; P3_6=0; 

P0_7=0; P1_7=0; P2_7=0; P3_7=0; 

 

Tabela.2.4: Definindo nível lógico 0 (baixo) um I/O 

 

Observe alguns comandos taxados (riscados). Utilize-os somente se for realmente 

necessário, pois no circuito real esses pinos devem estar livres para receber o 

programa.HEX através do gravador USB. No simulador ISIS esses I/O’s podem 

ser utilizados sem essa preocupação. 
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2.7.1. Definindo um I/O em Nível Baixo 

A seguir temos um programa para o circuito da figura 2.6 que 

coloca o Port P0.0 em nível baixo e, por isso, ativa o LED. 

 

Fig.2.7: Programa mínimo que coloca P0.0 em nível baixo 

Os comentários em C não ocupam memória no microcontrolador, por isso, 

recomenda-se o frequente uso deste recurso para documentar o programa com 

o fito de facilitar uma consulta posterior pelo projetista ou por outra pessoa 

que deseje modificar o programa. 

 

Note que o nome do Port “P0” deve ser escrito com ‘P’ maiúsculo, caso 

contrário ocorrerá o seguinte erro de compilação: Undefined identifier 'p0_0' 

 

 

2.7.2. Definindo um I/O em Nível Alto 

No modelo a seguir temos um programa para o circuito da figura 

2.6 que coloca o Port P0.0 em nível alto, desligando o LED. 

 

Fig.2.8: Programa mínimo que coloca P0.0 em nível alto 

duas barras permitem inserir um 
comentário no programa em C 
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Note que ambos exemplos têm em sua essência o programa 

mínimo da figura 2.3. 

Após digitar o código fonte, é necessário compilar o programa 

afim de traduzir a linguagem C para a linguagem de máquina 

do 8051. Para compilar um programa no JFE clique no botão 

“Compilar” conforme a figura 2.6. 

Na figura 2.9a temos um exemplo onde os Ports P0.0, P0.1, 

P0.2 e P0.3 são definidos em nível baixo enquanto que P0.4, 

P0.5, P0.6 e P0.7 recebem nível alto (que no P0 resulta em 

uma saída em coletor aberto flutuante). Essa sequência de 

comandos, poderia por exemplo, definir quais segmentos 

seriam ligados num display de 7-segmentos conectado ao 

microcontrolador (esse assunto será abordado no Capítulo 5). 

 

 

Fig.2.9a: Programa mínimo que coloca P0.0 a P0.3 em nível baixo  

e os demais I/Os em nível flutuante 

“P” sempre deverá 
ser maiúsculo! 

0V 
0V 
0V 
0V 
Flut. 
Flut. 
Flut. 
Flut. 
 

Estado de P0 após a 
execução do 
programa (fig. 2.9b): 
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Na figura 2.10 temos mais exemplos semelhantes alterando-

se somente o Port. A diferença aqui está na possibilidade de 

enviar nível lógico alto ao atribuir o valor binário 1 ao 

respectivo I/O. 

 

 

 

 

Fig.2.10: Programa mínimo que coloca metade do Port em nível baixo  

e os demais I/Os em nível alto 

 

0V 
0V 
0V 
0V 
5V 
5V 
5V 
5V 
 

Estado de P1 após a 
execução do 
programa: 
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2.8 Programa Pisca LED 

Para gerar uma base de tempo, podemos utilizar biblioteca 

#include<delay.h> conforme o exemplo de programa a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.11: Pisca-Pisca em P0.0 

Passos para testar o programa: 

 Digitar o código fonte (atento às letras minúsculas e maiúsculas);  

 Compilar o programa (clicar no botão “compilar” e verificar se a 

compilação ocorreu com sucesso); 

 Implementar o esquemático da figura 2.6 no simulador ou em 

circuito real; 

 Executar os passos da figura 2.4 

 

Contextualizando os assuntos abordados 

Note que integrando o programa Pisca LED, o circuito mínimo e a 

figura 1.4 obtemos o mesmo resultado de projetos conhecidos: 

Pisca-Pisca, Sinalizador de Saída de Veículos, Sinal de alerta em 

semáforos, Indicador de ambiente monitorado, etc. 

C é case sensitive: 
Observar letras 

maiúsculas e 
minúsculas 

#include<at89x52.h> 

#include<delay.h> 

 

void main() 

{ 

 

    while(1) 

    { 

        P0_0=0; 

        delay_ms(1000); 

        P0_0=1; 

        delay_ms(1000); 

    } 

} 
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2.9 Cristal Oscilador 

O Cristal de quartzo presente no circuito mínimo tem a finalidade 

de estabilizar a velocidade de processamento do 8051. Se 

considerarmos os temporizadores discretos, montados com o 

circuito integrado 555, ou até mesmo os transistorizados, cuja base 

de tempo provém da carga e descarga de capacitores (circuito RC) 

a temporização varia em até 10% devido à tolerância desses 

componentes. Já o cristal não apresenta essa tolerância e por isso a 

base de tempo é extremamente precisa, garantindo que mesmo 

produzindo em alta escala todos os produtos funcionam 

exatamente iguais. 

 

Fig.2.13: Circuito Oscilador com Cristal 

Os capacitores geram uma frequência acima de 33Mhz. Então o cristal é 

empregado para rebaixar e estabiliziar o oscilador conforme o seu valor 

nominal do cristal que neste exemplo é 12Mhz. 

A frequência interna do 8051 é 12 vezes menor do que a frequência 

nominal do cristal, isto por que o 8051 necessita de 12 semiciclos 

de oscilação no cristal para decodificar e executar uma instrução. 

Um cristal de 12MHz faz com que o programa rode à velocidade 

de 1MHz. Alguns periféricos, tais como a comunicação serial são 

mais eficientes com um cristal de 11.0592MHz (ver capítulo 8).  

Um resistor de 470K a 1MΩ pode ser colocado em paralelo com o 

cristal para suprimir as frequências harmônicas (overtone) produzidas 

no cristal que podem fazê-lo operar à 1/3 da velocidade. 
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3  

 

Conteúdo deste Capítulo 

 
 Comando if - else 

 Leitura de Pulsos 

 Operadores Relacionais 

 Memória de variáveis (RAM) 

 Tipos de Dados (bit, char, int, long, float) 

 Operadores Lógicos e Booleanos 

 Programa Liga/Desliga LED por Pulso 

 Eliminando o Falso Pulso (debounce) 

 Comandos da Linguagem C (essenciais) 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 
 Utilizar tomada de decisão nos programas  

 Ler pulsos de sensores e botões 

 Criar variáveis para armazenar informações 

 Comparar e modificar informações 

 Detectar e eliminar falsos pulsos em botões 

 Reconhecer os comandos da linguagem C 

A Linguagem C 
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3 A Linguagem C 
3.1.1 Comando if (se) 

O comando if é um dos mais importantes da linguagem C, 

pois permite à máquina tomar decisões. Por isso mesmo, 

dizemos que esse comando é que dá inteligência ao 8051 para 

executar esta ou aquela ação. 

 

O comando if é  estruturado da seguinte forma: 

if(condição necessária){ 

comando 1...; 

comando 2...; 

...... 

} 

 

Exemplo:  

if (P3_0==0) { 

P0_0=0; 

} 

 

 

Se o teste da condição necessária for verdadeiro, que no exemplo 

acima é P3.0 receber nível 0, então serão executados todos os 

comandos delimitados pelo abre e fecha parênteses. 

Os comandos da linguagem C são todos encerrados com ponto e vírgula.  
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3.1.2 Comando if-else 

Os comandos combinados if-else tornam o projeto mais 

elaborado, pois enquanto que o comando if (se) define a 

ação para quando a condição for verdadeira, o else (se não) 

define o que deve acontecer se a condição for falsa.  

O comando if-else é estruturado da seguinte forma: 

if(condição necessária){ 

comando 1...; 

comando 2...; 

...... 

} 

else{ 

comando 1...; 

comando 2...; 

...... 

} 

 

Exemplo em português estruturado: 

se(hora==23 & minutos<59){ 

 minutos++; 

} 

senão{ 

hora=0; 

minutos=0; 

} 

 

Este é trecho de um programa de relógio fazendo a transição de 

23h59 para 00h00. 

O comando else só pode ser aplicado após um comando if. 
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3.1.3 Exemplo de programa com a estrutura if-else 

Na figura 2.8 temos um circuito que envolve a parte mais 

relevante sobre estudo dos microcontroladores: Leitura de 

sinais e acionamento de saídas. O botão conectado no Port 

P3.0 pode ser qualquer sensor de contato, por exemplo: 

 Push Button; 

 Botoeira; 

 Interruptor; 

 Sensor de Contato (ex.: Chave fim-de-curso; Reed 
switch; sensor infravermelho, etc.) 

 Contatos de um relé; 

 

Fig.2.8: Circuito com leitura de entrada e acionamento de saída 

Como funciona: Ao ligar o sistema, todos os I/O’s do Port 

P3 estão em nível lógico alto (binário 1 ou 5 volts). Então, 

1K Observe que o LED está 

conectado no I/O do 

8051 e no +5V devido à 

característica dos Ports 

suportarem maior corrente 

em nível baixo do que em 

nível alto. O Resistor de 

470R limita a corrente no 

LED em 10mA. 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

42 

 

pressionando o botão, o Port P3.0 recebe nível lógico baixo 

(binário 0 ou 0 volt) já que que o botão tem um dos seus 

terminais conectado diretamente ao GND. Veja a ilustração 

da figura 2.9. 

Neste caso o I/O P3.0 está recebendo sinal do mundo externo 

(de um botão) e por isso mesmo dizemos que o respectivo 

pino é entrada (Input). 

 

 

Fig.2.9: Forma de onda na entrada P3.0 ao pressionar e soltar o botão 

Agora que já conhecemos os comandos if-else  podemos criar 

o primeiro programa onde o 8051 terá de tomar uma decisão 

a partir de uma lógica determinada pelo projetista para o 

circuito da figura 2.8: 

 Ao pressionar o botão o LED acende; 

 Ao soltar o botão o LED apaga; 

 

Vimos que ao pressionar o botão (hold), a entrada P3.0 recebe 0; ao soltar 

o botão, a respectiva entrada volta a nível alto, ou seja, 1. Já o LED acende 

quando P0.0 envia 0 volt. 

 

Nível lógico 

na Entrada 

P3.0 
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Podemos pensar o programa, primeiramente, em português 

estruturado: 

Se (entrada P3.0 receber 0) { 

Liga LED P0.0; 

} 

Senão { 

 Desliga LED P0.0; 

} 

 

Reescrevendo o programa em C temos: 

1 #include<at89x52.h> 

2  

3 void main(){ 

4     while(1){ 

5         if(P3_0==0){ 

6             P0_0=0; 

7         } 

8         else{ 

9             P0_0=1; 

10         } 

11     } 

12 } 

Fig.2.10: Programa mínimo com: leitura de sinais e acionamento de saída 

Note que somente um conjunto de comandos do programa é executado, pois 

quando o if é executado, o else não é, pois  depende da entrada P3.0. 

 

3.2 Operadores Relacionais 

No programa acima (figura 2.10) note os operadores 

relacionais “=” e “==”, que na linguagem C, não têm o 

mesmo significado. Veja a tabela 3.1. 
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Microcontrolador 

      AT89S52 

 

 

Operador Descrição 
= Recebe (Atribuição) 

== Igual a (Comparação) 

!= Diferente de 

< Menor que 

> Maior que 

<= Menor ou igual 

>= Maior ou igual a 
 

Tabela.3.1: Operadores relacionais da linguagem C 

Quando necessitamos atribuir um nível lógico à um I/O do 8051 

utiliza-se sempre o operador relacional “=”. 

Já para testar uma condição (no comando if por exemplo) 

utilizamos então o operador “==”. 

 

3.3 Tipos de Dados 

Já que chegamos ao ponto de utilizar variáveis em nossos 

programas, vamos conhecer um pouco mais do 8051: São 256 

Bytes de memória RAM (Random Access Memory) para a criação 

de variáveis no programa, sendo que 128 Bytes são de uso do 

próprio chip e 128 Bytes restantes 

ficam à disposição do projetista. 

 

 

 

 

 
Fig.3.1: Memória RAM para a criação de variáveis do programa 

Memória 

RAM 

 

128 Bytes para 
variáveis do 
programa 

128 Bytes 
reservados para o 

próprio 8051 Memória 

ROM (8Kbytes) 

 
Programa compilado 
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Mas o que são e para que servem as variáveis do programa? 

As variáveis são espaços disponíveis na memória RAM do 

8051 para que possamos guardar informações, como por 

exemplo, o resultado de operações aritméticas a fim acessá-las 

noutro momento. Elas se perdem ao desligar o sistema. 

A linguagem C requer que o programador especifique que 

tipo de informação será guardada em cada na variável. Essa 

característica é denominada tipo de dado para que seja escolhida 

aquela que melhor atenda ao propósito da aplicação, 

consumindo a menor quantidade de memória RAM possível. 

 

Tipo de dado 

 

Bits 

 

Bytes 
Valores que pode 

armazenar (alcance) 

bit 1  0 a 1 (128 disponíveis) 

signed char 8 1 -128 a +127 

unsigned char 8 1 0 a 255 

signed int 16 2 -32768 a + 32767 

unsigned int 16 2 0 a 65535 

signed long 32 4 
-2147483648 a 
+2147483648 

unsigned long 32 4 0 a 4294967295 

float 32 4 
±1,175494E-38 a 
±3,402823E+38 

 

Tabela.3.2: Tipos de Dados 

Convém observar que quanto maior a faixa de valores 

suportada pelo tipo de dado, mais Bytes são utilizados da 

memória RAM. Isto significa que o superdimensionamento 

de variáveis, ou seja, utilizando-se muitas variáveis de 2 ou 4 

Bytes a memória RAM do 8051 se esgotará rapidamente. 
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Vamos modificar o programa da figura 2.8 de modo que no 

primeiro clique do botão o LED ligue e no segundo clique o 

LED desligue.  

Esta instrução (exclamação) inverte o nível lógico de um pino: 

P0_0=!P0_0; //P0.0 recebe o contrário dele mesmo 

Então podemos seguir com: 

Neste programa, 

toda vez que P3.0 é 

detectado em 0 

ocorre a inversão do 

nível lógico em P0.0.  

 

 

Se a entrada P3.0 for mantida em 0 então P0.0 ficará 

invertendo continuamente, invés de executar somente uma 

vez.  

Na figura ao lado utilizamos a 

variável x (do tipo bit) que 

sinaliza que o evento do clique no 

botão já aconteceu. 

 

Agora utilizamos x para 

evitar a repetição do evento 

clique: 

 

#include<at89x52.h> 

bit x=0;  

void main(){ 

    while(1){ 

        if(P3_0==0){ 

            P0_0=!P0_0; 

     } 

    } 

} 

 

 

while(1){ 

  if(P3_0==0){ 

      P0_0=!P0_0; 

      x=1; 

  } 

} 

 

 

 
while(1){ 

  if(P3_0==0 & x==0){ 

      P0_0=!P0_0; 

      x=1; 

  } 

} 
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Note que x inicialmente vale 0, então, basta que P3.0 receba 0 

para que o teste se torne verdadeiro e os comandos sejam 

executados. Na próxima repetição do laço while o teste não 

poderá mais ser verdadeiro, pois no clique x recebeu 1. Isto 

garante que P0.0 não inverta de nível continuamente. 

Para inverter P0.0, segundo o propósito do projeto seria 

necessário um novo clique. Então basta zerar x quando o 

usuário soltar o botão. Assim temos: 
 

Fig.3.4: Programa que detecta um clique no botão 

 

 

 

#include<at89x52.h> 

bit x=0; 

  

void main(){ 

    while(1){ 

        if(P3_0==0 & x==0){ 

            P0_0=!P0_0; 

     x=1; 

     } 

     if(P3_0==1){ 

    x=0; 

  } 

    } 

} 

 

//Se P3.0 estiver em 
//0V (botão pressionado) 

 

//Se P3.0 estiver em 
//5V (botão solto) 
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O tipo de variável bit 

Como declarar a variável x? Note que no programa da figura 

3.4 x somente recebeu os valores 0 e 1. Por isso, o tipo de dado 

bit é o mais indicado, pois seu alcance é justamente 0 e 1. O 

bit equivale ao tipo boolean de outras linguagens de 

programação (ex.: Basic, Pascal, Java, PHP, etc.) com o 

mesmo propósito: memorizar se um evento é verdadeiro ou 

falso.  

No 8051 podem ser criadas 128 variáveis do tipo bit.  

No exemplo da figura 3.3 o evento é: “Se o botão já foi pressionado ou 

não”. 

3.4 Operadores Lógicos e Booleanos 

Operador Descrição 

! 
Operação NOT (NÃO) 

“Contrário de” 

!= 
Operador NÃO IGUAL  

“diferente de” 

& 
Operação AND (E)  

Para variáveis do tipo bit 

&& 
Operação AND (E)  

Para variáveis do tipo char, int, long 

| 
Operação OR (OU)  

Para variáveis do tipo bit 

|| 
Operação OR (OU)  

para variáveis do tipo char, int, long 

^ 
 

Operação XOR (OU exclusivo) 

Fig.3.3: Operadores Lógicos e Booleanos 
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A leitura de sinais por pulso (ou por borda de subida) é uma técnica essencial 

para o desenvolvimento de projetos com microcontroladores, pois em grande parte 

deles é necessário contar pulsos de botões (cliques) ou de sensores. 

 

3.5 Memória ROM 

O 8051 dispõe de 8KBytes de memória ROM (Read-Only  Memory) 

onde fica armazenado o programa .HEX gerado pelo compilador e 

que é enviado ao 8051 através de um circuito gravador (exemplo: 

USBasp). A memória ROM pode ser protegida contra leituras 

durante a gravação do chip a fim de evitar cópia de projetos. Ao 

tentar ler essa memória o 8051 entrega as informações 

embaralhadas que não funcionarão num projeto copiado. 

3.6 Programa Liga/Desliga LED Por Pulso 

Neste exemplo prático temos o Hardware e o Software abordados 

neste capítulo. Utilize-o com o programa da figura 3.5. 

 

Fig.3.5: Circuito com leitura de entrada e acionamento de saída 

1K 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

50 

 

 

Fig.3.6: Simulação no Software Isis 

Se você compreendeu o programa anterior, poderá então repetir a seguinte 

afirmativa de Neil Armstrong (o primeiro astronauta a pisar na Lua): 

“Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a 

humanidade. ”  

Isto por que com esse conhecimento você já pode dar o passo que moldará 

a sua trajetória na criação de projetos. 

 

3.7 Eliminando o Falso Pulso 

Um problema que ocorre no circuito real é o falso pulso, também 

conhecido por debouncing isto é, um sinal até existe, mas nada tem a 

ver com o clique de um botão: Ao pressionar um botão, devido a 

sua constituição mecânica, pode ocorrer trepidação em seus 

contatos que provocam uma série de “abre e fecha” fazendo o 

microcontrolador entender que o botão foi clicado muitas vezes, 

conforme a ilustração da figura 3.7. 

1K 
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Fig.3.7: Forma de onda de um clique real até a estabilização em nível baixo 

Note que neste exemplo (fig.3.7), o usuário clicou o botão 

uma única vez, entretanto, a trepidação dos contatos causou 

vários cliques curtos e depois um clique longo. Tudo deveria 

ser interpretado como apenas um clique, ou seja, os pulsos 

muito curtos deveriam ser ignorados. 

Uma forma clássica de solucionar este problema é com a 

aplicação de um capacitor em paralelo com o botão, conforme 

a ilustração 3.8. 

 

Fig.3.8: Eliminando o falso pulso com o uso de capacitor 

Entretanto, esse capacitor pode ser eliminado com uma lógica em 

C. Para isso, é necessário que o 8051 meça a duração do clique e 

somente considere-os válidos se forem “razoavelmente” 

demorados. Tal qual a finalidade do capacitor acoplado ao botão: 

Port P3.0 

  5V 
(Solto) 

  

  0V 
(clique) 
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#include<at89x52.h> 

#include<delay.h> 

 

bit x=0; 

unsigned int tempo=0; 

 

void main(){ 

    while(1)    { 

        if(P3_0==0 & x==0){ 

            tempo++; 

            if(tempo==20000){ 

                P0_0=!P0_0; 

                x=1; 

            } 

        } 

        if(P3_0==1){ 

            tempo=0; 

            x=0; 

        } 

    } 

} 

Eliminar os pulsos curtos que não tem “força” para carregar o 

capacitor e por isso são suprimidos.  

Podemos utilizar uma variável denominada, por exemplo, tempo que 

incrementa a cada repetição do laço while(1) enquando a entrada 

(P3.0) estiver em nível baixo (ou seja, o botão estiver clicado),; Ao 

soltar o botão verifica-se quantos incrementos a variável tempo 

recebeu: Se foi pouco era um “falso pulso”; Se tempo chegou a 

20.0000 então foi um clique puro (valores de exemplo). 

As trepidações, por serem muito curtas, produzem poucos 

incrementos na variável tempo e a condição tempo==20000 não 

é satisfeita, isto é, esses sinais falsos são ignorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.9: Eliminando os pulsos falsos do efeito debouncing. O evento clique somente é 

processado mantendo-se o botão pressionado 

Na prática, o valor que tempo deve atingir varia de acordo com a 

necessidade do projeto, pois ao mesmo tempo que essa técnica 

elimina interferências, trepidações e o falso pulso, por outro lado, 

pode causar a perda de pulsos verdadeiros. 
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Tomemos como exemplo o seguinte cenário: 

Imagine que você tenha desenvolvido um sistema de contagem de grandes objetos que 

são transportadas por uma esteira de produção. Para eliminar as falsas contagens 

você determina uma longa duração de 10.000 incrementos já que as caixas são 

movimentadas lentamente. Agora imagine que a velocidade da esteira seja 

aumentada e tempo atinja apenas 5.000 incrementos: logo esses objetos serão 

tratados como sinal falso. 

A grande vantagem em eliminar o debounce através de software é a 

possibilidade de calibrar a duração do pulso ao longo do 

desenvolvimento do projeto, e até mesmo depois, já que a exemplo 

de muitos produtos comerciais, é possível ajustar a redução do 

repique através de um parâmetro tipicamente denominado ajuste da 

velocidade do sensor. Já com o uso de capacitores seria necessário 

recolher todo o lote equipamentos para substituir os componentes 

e ainda devolve-los aos clientes impactando imensa despesa 

logística. 

 

3.8 Botão com Segunda Função 

Você já reparou que alguns equipamentos oferecem mais de 

uma função no mesmo botão? Com uma pequena alteração 

no programa anterior temos que um clique longo em P3.0 

alterna o nível lógico de P0.0 e um clique curto alterna o nível 

lógico em P0.1:  

if(P3_0==1){ 

    if(tempo>500 & tempo<20000){ 

        P0_1=!P0_1; 

    } 

    tempo=0; 

    x=0; 

} 

 

 

Se o clique não for 
falso pulso e não for 
muito longo. 
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Contextualizando os assuntos abordados 

O efeito debounce foi abordado como um “repique” produzido por 

um botão conectado ao I/O do 8051 e analisou-se uma possível 

solução para este problema, a qual se faz necessária também ao 

tratamento de sinais provenientes de sensores.  

Exemplo 1: Para a contagem de pessoas que passam por sensor 

infravermelho é necessário “filtrar” o efeito debounce produzido por 

visitantes curiosos que simplesmente passam a mão em frente ao 

sensor com o fito de verificar o funcionamento; Neste caso, parte-

se do pressuposto que a duração do pulso com a mão é mais curto 

do que a passagem real de um indivíduo. 

Exemplo 2: Suponha a necessidade de ajustar os parâmetros de 

funcionamento de um sistema através de botões de um painel; com 

o passar do tempo, os botões vão perdendo sua resistência 

mecânica e passam a produzir uma série de pulsos, resultando em 

“saltos” indesejados de um valor para o outro: 1,2-5,6,7.... (salto do 

2 para o 5). 

Exemplo 3: Considere a possibilidade uma chave fim de curso 

instalada num portão eletrônico, ao ar livre, sujeita à todas as 

degradações impostas pelo meio ambiente, tais como: desgaste, 

oxidação, maresia, carbonização, etc, resultando inevitavelmente 

em “trens de pulso” variáveis, ou seja, o efeito debounce. 

Exemplo 4: Manter botão pressionado para executar um comando 

Este é um recurso muito utilizado nos equipamentos eletrônicos, 

nos quais o botão assume uma segunda função se for mantido 

pressionado, ou até mesmo, como ocorre em algumas geladeiras 

digitais, que os comandos somente são executados se o usuário 

“ficar segurando” o botão por um certo tempo. 
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Comandos da Linguagem C 

A linguagem C pura, isto é, o padrão ANSI-C é composta 

pelos 35 comandos da tabela 3.4 escritos sempre em letras 

minúsculas. 
 

auto break case char const 

continue default do double else 

enum extern float for goto 

if int long register return 

short signed sizeof static struct 

switch typedef union unsigned void 

volatile while main  

Tabela.3.4: Comandos da Linguagem C 

Entretanto, a maioria dos projetos pode ser desenvolvido 

empregando apenas os 13 comandos da tabela 3.5, tornando 

sua memorização muito fácil: 

 

signed if else const 

while   for void main 

bit char int unsigned 

critical code  

Tabela.3.5: Comandos mais utilizados da Linguagem C 

Obs.: Os comandos realçados da tabela 3.5 foram incorporados ao padrão ANSI-
C, por isso, somente funcionam com o 8051.  

Nota do Autor: Alguns estudantes ao serem apresentados a esta tabela de 

instruções em C sentiam-se apreensivos em ter de memorizar tanta informação. Na 

década de 1980-1990 o Assembly do 8051 empolgava os aprendizes por oferecer 

um “conjunto reduzido” com um mais de uma centena de instruções. 
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4  

 

Conteúdo deste Capítulo 

 
 A biblioteca clock.h e os comandos clockStart, 

clockStop e CLOCK 
 

 Programa LED Temporizado 

 Programa Sinalizador de Saída de Veículos 

 Executando Comandos Somente Uma Vez 

 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 
 Temporizar o acionamento de cargas a partir 

de um clique no botão. 
 

 Desenvolver um programa para o sinalizador 

de saída de veículos. 
 

 Garantir que a temporização não seja afetada 

por novos pulsos durante a temporização. 

 

 

 

Temporizadores 
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4 Temporizadores 
4.1 O Timer do 8051 

O microcontrolador 8051 dispõe de um relógio interno 

bastante preciso, de modo que muitas aplicações baseadas em 

contagem de tempo (temporizações) possam ser 

implementadas de forma simples e eficiente.  

Neste capítulo serão abordados temporizadores com base em 1 segundo. 

Para a geração de bases de tempo menores leia o capítulo 9. 

A biblioteca CLOCK.H oferece as seguintes instruções: 

Instrução Efeito 

clockStart(); Ativa o Timer 

clockStop(); Desliga o Timer 

 

Após executar a instrução clockStart( ); a variável unsgigned 

char CLOCK (criada na biblioteca clock.h) é zerada e passa a 

recebe incrementos de 1 em 1 segundo com alcance de 0 até 

255. Já a instrução clockStop( ) que desliga o relógio e a variável 

CLOCK permanece com o valor acumulado. Veja o exemplo: 

 

4.2 Programa LED Temporizado 1 

Critérios de funcionamento deste exemplo: 

 Ao clicar um botão, um LED deve ser ativado; 

 Temporizar o LED por 5 segundos; 

 Desliga LED 
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Fig.4.5: Temporizador de 5 segundos disparado por P3.0 

Para experimentar esse exemplo, podemos utilizar o hardware da figura 

3.5 (ver capítulo 3). 

 

4.3 Programa LED Temporizado 2 

Podemos complementar o programa anterior de modo que se 

comporte com as seguintes funcionalidades: 

 Ao clicar um botão (P3.0), um LED deve ser ativado; 

 Temporizar o LED por 5 segundos; 

 Desligar o LED; 

 Ao Clicar outro botão (P3.1), a temporização é cancelada e o 

LED desliga imediatamente; 

 

#include<at89x52.h> 

#include<clock.h> 

bit x=0; 

  

void main(){ 

    while(1){ 

        //****LE PULSO****************** 

        if(P3_0==0 & x==0){ 

            P0_0=0;         //Liga LED 

            clockStart(); 

            x=1; 

        } 

        if(P3_0==1){ 

            x=0; 

        } 

        //****COMPARA TEMPO************* 

        if(CLOCK==5){ 

            P0_0=1;         //Apaga LED 

            clockStop(); 

        } 

    } 

} 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

59 

 

 

Fig.4.6: Temporizador de 5 segundos com as funções iniciar e cancelar 

 

Na especificação do projeto a lógica adicional diz que ao o clicar o 

botão P3.1, o LED tem que desligar. Então temos que: 

if(P3_1==0){ 

P0_0=1;  //Desliga LED 

clockStop(); //Desliga o relógio 

  } 

Note que este exemplo não emprega a técnica do clique (pressionar e soltar 

o botão) tendo em vista que o simples fato de pressionar o botão cancelar 

deve cancelar a temporização, mesmo sem solta-lo. 

 
4.4 Múltiplos temporizadores 

No programa a seguir temos uma estrutura que permitiria 
implementar vários temporizadores independentes a partir da 
variável CLOCK. Note que a temporização é finalizada ao atingir o 
tempo determinado ou se o botão for pressionado. 

1K 
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#include<at89x52.h> 

#include<clock.h>  //P3.0=Dispara Tempo 1 

bit t1Ligado=0;  //P3.1=Dispara Tempo 2 

bit t2Ligado=0;  //P3.2=Cancela Tempo 1 

unsigned char tempo1=0; //P3.3=Cancela Tempo 2 

unsigned char tempo2=0; 

  

void main(){ 

    while(1){ 

        //****LE DISPARO TIMER 1********* 

        if(P3_0==0){ 

            P0_0=0;         //Liga LED 1 

            clockStart(); 

            t1Ligado=1; 

        } 

        //****LE DISPARO TIMER 2********* 

        if(P3_1==0){ 

            P0_1=0;         //Liga LED 2 

            clockStart(); 

            t2Ligado=1; 

        } 

        //***VERIFICA TIMER(S) LIGADOS*** 

        if(CLOCK==1){ 

            if(t1Ligado==1) tempo1++; 

            if(t1Ligado==2) tempo2++; 

            CLOCK=0; 

        } 

        //****COMPARA TEMPO TIMER 1****** 

        if((t1Ligado==1 & tempo1==5)|P3_2==0){ 

            t1Ligado=0; 

            P0_0=1;  //Desliga LED 1 

            tempo1=0; 

        } 

        //****COMPARA TEMPO TIMER 2****** 

        if((t2Ligado==1 & tempo2==10)|P3_3==0){ 

            t2Ligado=0; 

            P0_1=1;  //Desliga LED 2 

            Tempo2=0; 

        } 

    } 

}  //Figura 4.8: Temporizador 5  e 10 segundos 
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Neste capítulo foram abordados os conceitos fundamentais 

que se aplica no desenvolvimento dos seguintes projetos: 

 Temporizadores; 

 Sinalizador de Saída de Veículos; 

 Semáforo de 2 tempos; 

 Semáforo com botoeira de sinal alerta para travessia 

de pedestres; 

 

4.5 Jumper de Configuração 

Um recurso frequentemente empregado na construção de 

circuitos é a possibilidade alterar características pré-

determinadas no projeto. 

 

  

 

 

Fonte: http://e.cdn-hardware.com.br/static/c/m/384cf338013db3dad12935c4dec5c9e1 

Fonte: http://www.socialbits.com.br/wp-content/uploads/album_photo/e7/14/14d3_6911.png 

 

Considere o seguinte caso (as empresas têm nome fictício):  

Você produz mensalmente dois produtos: 

 100 unidades de temporizadores de 5 segundos para a 

empresa RGS Eletrônica; 
 

 20 unidades desse mesmo produto para a empresa Eletrônica 

ABC, porém, os temporizadores são de 10 segundos.  
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Para atender aos dois clientes com necessidades ligeiramente 

diferentes, podemos adicionar ao projeto um jumper de 

configuração que determina se a temporização será de 5 ou 10 

segundos (figura 4.9 e 4.10). 

 

Fig. 4.9: Com o 

jumper na posição 

“A” a entrada 

P3.2 fica em nível 

alto (5V). 

 

Fig.4.10: O jumper 

na posição “B” 

coloca P3.2 em 

nível baixo (0V). 

 

Assim, temos que: 

 

Tabela 4.2: Combinações de uso do jumper 

 

 

  

Jumper Posição Aberto Posição Fechado 

Nível em P3.2 1 0 

Tempo Esperado 5 seg. 10 seg. 

1 

 
 

0 
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Para medir o tempo, insira o componente VIRTUAL 

INSTRUMENTS MODE e depois clique em COUNTER 

TIMER  da barra de ferramentas (figura 4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 4.11: Medindo o tempo com o COUNTER TIMER 

 
 
 

Jumper Nível em P3.2 Posição Fechado 

ABERTO 1 5 seg. 
FECHADO 0 10 seg. 

Componente JUMPER2 

(no simulador ISIS) 

Para configurar o COUNTER 

TIMER, desligue a simulação e 

dê um duplo clique esquerdo 

sobre o componente e ajuste as 

propriedades conforme o modelo 

acima. Depois clique em OK 
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Tabela 4.12: Temporizador com jumper de funcionamento 5 ou 10 segundos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#include<at89x52.h> 

#include<clock.h> 

 

void main() 

{ 

    while(1){ 

        if(P3_0==0){        //Se pressionar botão 

            clockStart();           //liga relogio 

            P0_0=0;                 //liga LED 

        } 

//******************************************************* 

        if(P3_2==1){                //Se Jumper está aberto 

            if(CLOCK==5){           //se passou 5 segundos 

                P0_0=1;             //desliga LED 

                clockStop();        //desliga relogio 

            } 

        } 

 

        if(P3_2==0){                //Se Jumper está fechado 

            if(CLOCK==10){          //se passou 10 segundos 

                P0_0=1;             //desliga LED 

                clockStop();        //desliga relógio 

            } 

        } 

    }                               //fim do while 

}                                   //fim main 
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Executando Comandos Somente Uma Vez 

Para isso, mais uma vez recorremos ao uso de uma variável cuja 

função é “lembrar” a ocorrência de um evento para garantir que ele 

não seja repetido. 

Em português estruturado temos:  

se(P3_0==0 & jaExecutou==0){ 

comandos; 

      jaExecutou=1; 

} 

 

Na linguagem C para 8051 temos: 

  bit jaExecutou=0; 

  if(P3_0==0 & jaExecutou){ //Se Pressionar P3.0 

      contagem++;    //Soma uma unidade 

      jaExecutou=1;         //impede que o evento repita 

  } 

  if(P3_0==1){  //Se soltar P3.0 

      jaExecutou=0; 

  } 

 

Note que quando a entrada P3.0 vai a nível baixo o teste 

if(P3_0==0) é verdadeiro, então é realizado um segundo teste, para 

saber se jaExecutou está em 0; se estiver, então liga o relógio 

clockStart( ); e atribui jaExecutou=1. A partir de agora, o teste 

if(jaExecutou==0) será sempre falso; e por mais que P3.0 continue 

em 0 o comando contagem++; não será repetido por que jaExecutou 

está em 1. Na pratica, obtemos uma lógica que só é executada uma 

vez. Para que se repita, é necessário que P3.0 volte a 1.  
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5  

 

 

Conteúdo deste Capítulo 

 Funcionamento do display 7 Segmentos 

 Formando Dígitos Decimais 

 Programa Contador Digital de Segundos (0 a 9) 

 Conversão Binário/Decimal 

 Controlando o Port Inteiro com um comando 

 Mostrador Digital de 4 Dígitos Multiplexados 

 Contador Digital Programável 

 Acionamento de Carga na Contagem 

Programada 

 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 
 

 Desenvolver Contadores e Temporizadores 

programáveis utilizando display 7 segmentos 

 Compreender e aplicar a técnica da 

multiplexação 

 

 
 

Display 7-segmentos 
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segmentos 

5 Display 7-Segmentos 

5.1. Funcionamento do Display 
Em eletrônica o display de 7-segmentos (figura 5.1) é um 

componente que tem por finalidade exibir informações ao 

operador do equipamento eletrônico. 

 

Fig.5.1: Display 7-Segmentos 
Fonte: Google Imagens 

Para conecta-lo ao 8051 utilizamos o display anodo comum, 

cujos segmentos são ativos em nível 0. Isto significa que quando 

o I/O do microcontrolador envia nível 0, o segmento à ele 

conectado irá acender. Por exemplo, para exibir o algarismo “1” 

é necessário colocar os segmentos “b” e “c” em nível 0 (figura 

5.2). Combinando vários I/O’s em nível 0 podemos formar 

números e letras conforme a figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2: Ativando os segmentos                Fig.5.3: Fig.5.3: Números e letras   
    ‘b’ e ‘c’ para formar o ‘1’                      formados no display 7-segmentos 
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O display pode ser conectado à qualquer Port do 8051 uma 

vez que a combinação de acionamentos necessária à formação 

dos caracteres a serem exibidos é definida no código fonte em 

C. Entretanto, para padronizar o aprendizado utilizaremos o 

circuito da figura 5.4. 

 

Fig.5.4: Display 7-segmentos conectado ao 8051 

Comando e C Segmento ativo 
P0_0=0; a 
P0_1=0; b 
P0_2=0; c 
P0_3=0; d 
P0_4=0; e 
P0_5=0; f 
P0_6=0; g 

Tabela.5.1: Comandos e acionamentos 
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Na tabela 5.1 temos os comandos em C que ativam os 

segmentos do display 7-segmentos (do circuito da fig. 5.4) 

colocando a respectiva saída do 8051 em nível baixo (0). 

 

5.2. Formando Dígitos Decimais 

A seguir temos a sequência de instruções para formar os 

dígitos do sistema decimal (0 a 9). 

    [0] 

A   P0_0=0;  
B   P0_1=0;  
C   P0_2=0; 

D   P0_3=0; 

E   P0_4=0; 

F   P0_5=0; 

G   P0_6=1; 

 

    [1] 

A   P0_0=1; 

B   P0_1=0;  
C   P0_2=0;  
D   P0_3=1; 

E   P0_4=1; 

F   P0_5=1; 

G   P0_6=1; 

 

    [2] 

A   P0_0=0; 

B   P0_1=0;  
C   P0_2=1; 

D   P0_3=0; 

E   P0_4=0; 

F   P0_5=1; 

G   P0_6=0; 

[3] 

P0_0=0; 

P0_1=0; 

P0_2=0; 

P0_3=0; 

P0_4=1; 

P0_5=1; 

P0_6=0; 

 

[4] 

P0_0=1; 

P0_1=0; 

P0_2=0; 

P0_3=1; 

P0_4=1; 

P0_5=0; 

P0_6=0; 

 

[5] 

P0_0=0; 

P0_1=1; 

P0_2=0; 

P0_3=0; 

P0_4=1; 

P0_5=0; 

P0_6=0; 

 

[6] 

P0_0=0; 

P0_1=1; 

P0_2=0; 

P0_3=0; 

P0_4=0; 

P0_5=0; 

P0_6=0; 

 

[7] 

P0_0=0; 

P0_1=0; 

P0_2=0; 

P0_3=1; 

P0_4=1; 

P0_5=1; 

P0_6=1; 

 

[8] 

P0_0=0; 

P0_1=0; 

P0_2=0; 

P0_3=0; 

P0_4=0; 

P0_5=0; 

P0_6=0; 

 

9 

P0_0=0; 

[9] 

P0_0=0; 

P0_1=0; 

P0_2=0; 

P0_3=0; 

P0_4=1; 

P0_5=0; 

P0_6=0; 
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5.1 Programa Contador Digital de Segundos 

Neste exemplo prático temos o uso do display 7-segmentos 

anodo comum para a contagem de 0 a 2 segundos: 

//Programa CONTADOR1.C 
#include<AT89X52.H> 

#include<CLOCK.H> 

 

bit y=0; 

 

void main(){ 

    clockStart(); 

    while(1){ 

 

 

 if(CLOCK==0){  
     P0_0=0; 

     P0_1=0; 

     P0_2=0; 

     P0_3=0;  
     P0_4=0;  
     P0_5=0; 

     P0_6=1; //apaga segmento “g” 

 } 

 

 if(CLOCK==1){ 

     P0_0=1; 

     P0_1=0; //liga segmento “b” 

     P0_2=0; //liga segmento “c” 

     P0_3=1; 

     P0_4=1; 

     P0_5=1; 

    P0_6=1; 

 } 

 

 if(CLOCK==2){ 

     P0_0=0; //liga segmento “a”  
     P0_1=0; //liga segmento “b” 

     P0_2=1;  
     P0_3=0; //liga segmento “d” 

     P0_4=0; //liga segmento “e” 

     P0_5=1; 

     P0_6=0; //liga segmento “f” 

 } 

 

 if(CLOCK>2){  
     CLOCK=0; 

 } 

    } 

} 

Fig.5.5: Contador de 0 a 2 segundos com display 7-segmentos 

 

Operador relacional 

“maior que” 

No display Anodo Comum os 

segmentos ligam em nível “0” 
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Os exemplos abordam a contagem de 0 a 2 para que o código fonte caiba 

numa única página. Entretanto, você poderá estender a contagem até 9 

empregando integralmente a tabela do tópico 6.2. 

 

Funcionamento: 

Neste programa temos que o relógio é ligado pela instrução 

clockStart( ). Assim, a variável CLOCK recebe incrementos de um 

em um a cada segundo automaticamente. 

Então, é necessário testar a variável CLOCK e conforme seu 

valor deverão ser ativados os segmentos que formam o 

algarismo correspondente.  

Deste modo, ao ligar o circuito, a variável CLOCK vale “0”, pois 

ainda não se passou um segundo. Por isso, a condição “if 

(CLOCK==0)” será verdadeira, serão ativados os segmentos 

que formam o algarismo zero. As demais condições também 

serão testadas, mas por serem falsas enquanto CLOCK for zero, 

o 8051 continuará ativando os segmentos correspondentes ao 

“0”. 

Após um segundo, a variável CLOCK valerá 1, então, somente 

o teste “if(CLOCK==1)” será verdadeiro e serão executados os 

comandos que formam o algarismo 1 no display. Quando passar 

mais um segundo, a variável valerá 2 e o somente o terceiro teste 

“if(CLOCK==2)” será verdadeiro e então as saídas do Port P0 

formarão o algarismo 2. 

Quando se passar mais um segundo, CLOCK valerá 3 e o teste 

“if(CLOCK2)” será a única condição verdadeira e como se trata 

de um contador de 0 a 2, a variável CLOCK deve ser zerada para 

repetir o processo. 

Na figura 5.6 temos o contador digital implementado no Isis. 
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Para exibir o algarismo “1” no display 
anodo comum conectado ao Port P0, 
somente os segmentos “b” e “c” 
devem receber nível 0 e os demais 
I/O’s devem ficar em 1 (exceto P0.7 
que não é utilizado visto que o Port 
têm 8 I/O’s e o display tem apenas 7 
segmentos).  

 

 

 

 

Cada I/O ativo tem seu peso decimal, 
então ao soma-los temos o valor que 
pode ser enviado de uma única vez: 

1+8+16+32+64=121   P0=121; 

 

Fig.5.6: Simulação Isis: Acionando um Display 7-segmentos 

 

5.4.1. Controlando os 8 I/O’s com Comando Único 

A linguagem C reserva um comando que pode alterar o nível lógico de um 

Port inteiro de uma só vez. Cada I/O tem um “peso” decimal conforme 

a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.7: peso decimal de cada PORT 

Display 7-segmentos anodo 
no simulador ISIS 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

 

 

 

128 

64 

32 

16 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 

 

1      (1) 

0 

0 

1      (8) 

1     (16) 

1     (32) 

1     (64) 
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Este comando altera o nível lógico de todo o Port simultaneamente e 

neste caso é mais eficiente do que utilizar 7 comandos para o 

acionamento individual dos I/O’s. 

A linguagem C pura (padrão ANSI-C) não oferece ao programador 

a possibilidade de enviar valores binários ao 8051, permite somente 

o envio de valores em decimal ou hexadecimal. Por isso, é necessário 

converter o comando binário desejado para a sua representação 

decimal, já que esta é suportada pela linguagem C. 

 

 

5.4.2. Formando Dígitos Decimais 

A seguir temos a tabela de valores decimais para a exibição de 

cada dígito (0 a 9) no display 7-segmentos anodo comum. 

 
 

Comando Digito exibido 

P0=64; 0 

P0=121; 1 

P0=36; 2 

P0=48; 3 

P0=25; 4 

P0=18; 5 

P0=2; 6 

P0=120; 7 

P0=0; 8 

P0=16; 9 

P0=8; A 

 

Tabela.5.3: Tabela de comandos para exibição dos algarismos 0 a 9 e A no display 
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5.2 Programa Contador Digital de Minutos 

O contador de minutos é muito semelhante ao contador de 

segundos abordado no tópico anterior. Neste, toda vez que a 

variável CLOCK atinge 60 a variável minutos recebe um incremento. 

e a variável é zerada para contar até 60 novamente. Note que a 

contagem tempo é disparada pela entrada P3.0. Veja o exemplo:  

Fig.5.8: Contador de minutos com display 7-segmentos 

 

#include<at89x52.h> 

#include<clock.h> 

 

unsigned char minutos=0; 

 

void main(){ 

    P2_0=0; //Liga Comum do Display do unidade do KIT 8051 

    while(1){ 

        //****LE DISPARO TIMER 1********* 

        if(P3_0==0){ 

            P0_0=0;         //Liga LED 1 

            clockStart(); 

        } 

        //***SOMA 1 MINUTO*** 

        if(CLOCK==60){ 

            minutos++; 

            CLOCK=0; 

        } 

 

        if(minutos==0) P0=64; 

        if(minutos==1) P0=121; 

        if(minutos==2) P0=36; 

        if(minutos==3) P0=48; 

        if(minutos==4) P0=25; 

        if(minutos==5) P0=18; 

        if(minutos==6) P0=2; 

        if(minutos==7) P0=120; 

        if(minutos==8) P0=0; 

        if(minutos==9) P0=16; 

    } 

} 

Cadê o abre e fecha chaves?  

A técnica simplificada que 

permite omitir as chaves somente 

funciona quando temos um 

único comando a ser 

executado no teste. Se houver 

mais de um comando, o uso das 

chaves é obrigatório.  
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5.3 Programa Contador Digital de Pulsos 

O contador de pulsos tem como finalidade contar os pulsos 

recebidos de um sensor e exibi-los no display de 7-segmentos. 

Fig.5.9: Contador Digital de Pulsos 

 

 

 

#include<at89x52.h> 

 

bit x=0; 

signed int contagem=0; 

 

void main(){ 

    while(1){ 

     //******************************* 

     if(P3_0==0 & x==0){ 

            contagem++; 

            x=1; 

        } 

        if(P3_0==1 & x==1){ 

            x=0; 

        } 

        //******************************* 

  if(contagem>9){ 

         contagem=0; 

        } 

         

        if(contagem==0) P0=64; 

        if(contagem==1) P0=121; 

        if(contagem==2) P0=36;        

        if(contagem==3) P0=48; 

        if(contagem==4) P0=25; 

        if(contagem==5) P0=18; 

        if(contagem==6) P0=2; 

        if(contagem==7) P0=120; 

        if(contagem==8) P0=0; 

        if(contagem==9) P0=16; 

    } 

} 
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Nos programas anteriores observa-se que vários testes “ if ” 

não empregam um abre e fecha chaves. 

 

  Método padrão:   Método simplificado: 

  if(unidades==0){       if(unidades==0) P0=64; 

     P0=64; 

  } 

 

A técnica simplificada que permite omitir o abre e fecha chavess somente funciona 

quando temos um único comando a ser executado no teste, que neste caso é 

P0=64; se houver mais de um comando, o uso das chaves é obrigatório. O método 

simplificado somente é recomendado para programadores experientes. 

 

5.3.1 Montagem em Protoboard 

Na figura 5.12 temos a ilustração da montagem em 

protoboard para o circuito com display 7-segmentos da figura 

5.4, sendo ainda necessário a inclusão do circuito mínimo. 

 

 
Fig.5.10: Montagem em protoboard: Contador Digital de Pulsos parcial 

 

AT89S52 
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Contextualizando os assuntos abordados 

Exemplo 1: Integrando a leitura de teclas com o acionamento do 

display 7-segmentos é possível implementar, por exemplo, senha de 

chamada de atendimento, comumente encontrado em órgãos 

públicos. Por exemplo, quando o atendente pressionar um botão, o 

display exibe o número do guichê livre. É claro que para tornar o 

sistema mais eficiente, faz-se necessário mais recursos visuais, tais 

como piscar o display e um aviso sonoro implementado com alto 

falantes ou buzzer. 

 
 

  
 

Fig.5.11: Acionando um buzzer com o 8051 

 

 

Exemplo 2: Com os conceitos até aqui abordados seria possível, 

por exemplo, implementar um indicador do andar em que um 

determinado elevador encontra-se no momento. Alguns elevadores 

utilizam o display 7-segmentos e outros utilizam um conjunto de 

LED’s para formar os dígitos. 

 

Exemplo 3: Poderia ser projetado também um indicador de nível 

para caixas d’agua, bem como o acionamento automático do motor 

de abastecimento sempre que o reservatório atingisse o nível 1 

numa escala de 0 (vazio) a 3 (cheio). 

 

 

Para acionar um buzzer faz-se 

necessário um transistor PNP 

afim de amplificar a baixa 

corrente de saída do 8051. Com 

este circuito, basta conectar a 

base do transistor a qualquer 

I/O disponível no 8051 
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5.4 Programa Mostrador Digital de 4 Dígitos 

Para desenvolver um contador de 4 dígitos empregamos a 

técnica da multiplexação que consiste na alternância entre o 

acionamento dos displays do milhar, centena, dezena e 

unidade tão rapidamente para que o olho humano não 

perceba que na verdade apenas um display está ativo de cada 

vez. Este efeito é conhecido como persistência da visão. 

A multiplexação é produzida acionando os displays 
individualmente através do pino de alimentação comum do 
componente. Como o 8051 não fornece corrente positiva o 
suficiente ao pino comum dos displays, recorremos à um 
importante componente da eletrônica: O transistor de junção 
PNP, cuja finalidade é elevar a corrente de um sinal fraco (do 
8051) e torna-la suficiente ao acionamento de um circuito 
mais potente, que neste caso é o display: Em média, cada 
segmento demanda 10mA. Um circuito de acionamento, em 
eletrônica é denominado Driver. 

 

Fig.5.12: Transistor como Driver do Display 
 

Os transistores PNP como o BC327 são acionados em nível lógico 0, isto 

significa que o 8051 deverá enviar nível 0 para que o display seja acionado. 

Podemos utilizar o seguinte esquema para a montagem do 

sistema multiplexado com 4 displays da figura 5.13. 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

79 

 

5.4.1 A Biblioteca #include<DISPLAY.H> 

A biblioteca DISPLAY.H implementa a multiplexação de 4 dígitos 

para o circuito da figura 5.13. 

 

Fig.5.13: Simulador Isis: Sistema com displays multiplexados 
 

Este é também o circuito utilizado no KIT 8051 para a realização 

das atividades práticas difundido em www.u8051.com.br 

 

No exemplo a seguir temos as definições para uso desta 

biblioteca: 

#define SEGMENTOS P0 

#define MILHAR    P2_0 

#define CENTENA    P2_1 

#define DEZENA    P2_2 

#define UNIDADE    P2_3 

#include<display.h> 

int valor=2017; 

display(valor,0);     //exibe o número 2017 

display(valor,1);     //exibe a variável 2017 piscando 

Px.0 

Px.1 

Px.2 

Px.3 
Px.4 

Px.5 

Px.6 
MILHAR                          CENTENA                         DEZENA                     UNIDADE 
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Neste exemplo P0 foi definido para a conexão com os 

segmentos a, b, c, d, e, f, g. Além disso, são definidos os I/O’s 

e os displays que são controlados respectivamente para a 

figura 5.13. por fim é incluída a biblioteca display.h. 

A seguir temos o código do contador de pulsos de 4 dígitos: 
 

 

#include<at89x52.h> 

 

#define SEGMENTOS  P0 

#define MILHAR    P2_0 

#define CENTENA  P2_1 

#define DEZENA  P2_2 

#define UNIDADE  P2_3 

#include<display.h> 

 

void main(){ 

    bit x=0; 

    int valor=0; 

     

 while(1){ 

        //******LE PULSO********** 

        if(P3_0==0 & x==0){ 

          valor++; 

            x=1; 

        } 

        if(P3_0==1 & x==1) x=0; 

        //************************ 

        display(valor,0); 

    } 

} 

 
Fig.5.14: Código fonte do Sistema com displays multiplexados 
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5.5 Contagem Dividida por x 

É muito comum a necessidade de converter vários pulsos em um 

valor unitário. Por exemplo: Um encoder de voltas que gera um 

pulso por milímetro e que no display seja exibida a quantidade de 

centímetros medidos (1cm equivale à 10mm).  
 

if(milimetros==10){ 

    centimetros++; 

    milimetros=0; 

}  
 

        

5.6 Relógio Digital 

A seguir temos o esquema do relógio digital implementado no 

simulador ISIS. O circuito emprega a técnica da multiplexação para 

o controle dos segmentos do display através do Port P0 enquanto 

que os Ports P2.0, P2.1, P2.2 e P2.3 ativam cada display no tempo 

correto (a montagem do circuito real tem melhor desempenho).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de componentes empregados 
nesta simulação: 

 

No circuito real os resistores de 200K não devem ser colocados. 

 
 

Fig.5.15: Simulação do relógio digital 

 

 

No software ISIS, 
defina o clock 
frequency em 1MHz 
para evitar a 
sobrecarga no 
simulador 
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Função displayTime 

Esta função é implementada pela biblioteca display.h e destina-se 

a exibir duas variáveis no display multiplexado da figura 5.15. As 

variáveis ficam assim dispostas: 
     

    variavel1=0;        0=normal 

    variavel2=17;       1=piscante 
    

   displayTime(variável1,variável2, 0); 

 
 

 

#include<at89x52.h> 
#include<clock.h> 
 

#define SEGMENTOS   P0 

#define MILHAR      P2_0 

#define CENTENA     P2_1 

#define DEZENA      P2_2 

#define UNIDADE     P2_3 

#include<display.h> 

 

void main(){ 

    bit x=0; 

    int minutos=55; 

    int segundos=0; 

    clockStart(); 

     

while(1){ 

        segundos=CLOCK; 

        if(segundos==59){ 

            segundos=0; 

            CLOCK=0; 

            minutos++; 

        } 

 

        if(minutos==60) minutos=0; 

 

        if(P3_0==0 & x==0){ 

            minutos++; 

            x=1; 

        } 

        if(P3_0==1 & x==1) x=0; 

 

        displayTime(minutos,segundos,0); 

    } 

} 

 

Fig.5.16: Relógio com ajuste de minutos 
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5.7 Tópico Especial: Contador Programável  
5.7.1 Parte 1: Mostrador de 0 a 9999 

A seguir temos um projeto que envolve quase todos os 
conhecimentos apresentados até o presente capítulo e ainda desafia 
o leitor no desenvolvimento de novas técnicas de programação, que 
encerra deste modo o estudo sobre o display de 7 segmentos. 

Desenvolver um contador digital programável de 0 a 9999. 

Trata-se de um equipamento que permite a determinação de um valor de contagem 
para que quando a contagem de pulsos proveniente de um sensor atingir o valor 
determinado (programado), então o microcontrolador emite um alerta sonoro, ou 
luminoso, ou até mesmo comuta um relé a fim de encerrar determinado processo. 

 
Fig.5.15: Esquema do contador digital programável 

Assim, determinou-se os seguintes critérios de funcionamento: 
 

 Uma tecla conectada ao Port P3.0 deverá funcionar como 

contador pulsos (unidades) que simula a contagem de objetos; 

 Deve contar de 0 até 9999 e realizar a transição de 9999 

para zero; 
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 Uma tecla conectada ao Port P3.1 deve alternar entre a 

exibição da contagem programada e contagem de pulsos; 

 No modo de programação o display fica piscante; 

 Um LED conectado em P2.4 deve acionar indicando que 

a contagem de pulsos atingiu o valor pré-determinado 

(programado). 

Note que nos mesmos displays se faz necessário: ora exibir a contagem de pulsos (modo 
0); ora exibir a contagem desejada (modo 1). O clique no botão P3.1 se faz necessário 
para alternar entre os modos de visualização dessas duas informações. 
 

 

A seguir temos a implementação do programa e logo após 
temos a descrição de funcionamento. 
 
 

#include<AT89X52.H> 

 

#define SEGMENTOS  P0 

#define MILHAR    P2_0 

#define CENTENA  P2_1 

#define DEZENA  P2_2 

#define UNIDADE  P2_3 

#include<display.h> 

 

int contagem=0; 

int programado=0; 

bit x=0; 

bit y=0; 

bit z=0; 

bit modo=0; 

 

void main(){ 

    while(1)    { 

        //**************************************** 

        //Le pulso do sensor 

        if(P3_0==0 & x==0){ 

            x=1; 

            contagem++; 

            if(contagem>9999) contagem=0; 

        } 

        if(P3_0==1 & x==1) x=0; 
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        //**************************************** 

        //Alterna exibição da contagem ou programação 

        if(P3_1==0 & y==0){ 

            y=1; 

            modo=!modo;     //inverte a variável modo 

        } 

        if(P3_1==1 & y==1) y=0; 

 

        //**************************************** 

        //Modificar o valor programado 

        if(P3_2==0 & z==0){ 

            z=1; 

            programado++; 

            if(programado>9999) programado=0; 

        } 

        if(P3_2==1 & z==1) z=0; 

        //**************************************** 

        //Exibe nos 4 displays multiplexados: 

        if(modo==0) display(contagem,0); 

        if(modo==1) display(programado,1); 

         

//Compara contagem de pulsos com valor programado 

        //se não estiver no modo de programação 

        if(programado!=0 & modo==0){ 

            if(programado==contagem) P2_4=0; //Liga LED 

            else P2_4=1; 

        } 

    } 

} 

Como testar o programa: 

Inicialmente clique o botão P3.1 (Botão  Programação) para entrar 

no modo de programação e (o display ficará em modo psicante), 

logo após, clique o botão P3.2 (Botão Ajuste) para definir a 

contagem total de pulsos que deverão ser contados pelo sensor 

(Botão P3.0). 

Agora clique o Botão Programação novamente (P3.1) para retornar 

ao modo de contagem de pulsos. Então clique o botão sensor (P3.0) 

para simular a entrada de pulsos como se viessem de um sensor. 
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Note que ao clicar o Botão Programação (P3.1), você poderá alternar entre 
a exibição da contagem de pulsos e a exibição do valor de contagem 
programado. 

 
Quando o sistema é energizado, as variáveis unidade e programado são 
inicializadas com o valor “zero” no início do programa: Isso fará 
com que já na primeira comparação de unidade e programado a carga 
seja acionada, apesar de a memória nem ter sido programada. Por 
isso, devemos acrescentar uma condição para que a comparação 
somente seja realizada se o operado definiu algum valor na variável 
programado. Assim temos: 

 
Se(memoria!=0){ 

  se(contagem == programado){ 

       P2_1=0; //Liga LED; 

   } 

   senão{ 

       P2_1=1; //Desliga LED; 

   } 

} 

 

Agora temos que a comparação (contagem == programado) somente 
ocorra se o usuário tiver definido uma programação diferente de 
zero. Entretanto, suponha que durante o uso do sistema, o 
operador decida alterar o valor programado: Durante este ajuste, 
toda vez que valor programado alcançar a contagem a carga também 
será acionada. Para resolver esse problema deve ser acrescentada 
uma condição que impeça o acionamento da carga caso o sistema 
esteja em modo de programação.  

Abaixo temos a lógica completa desta condição: 
 

if(memoria !=0 & modo==0){ 

  if(contagem == programado){ 

       P2_1=0;  //Liga LED; 

   } 

   else{ 

       P2_1=1;  //Desliga LED; 

   } 

} 
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6  

Conteúdo deste Capítulo 

 
 Características do Display LCD 

 Conexões Entre o LCD e o 8051 

 Instruções da Biblioteca <LCD.H> 

 Exibindo Mensagens no LCD 

 A Tabela ASCII 

 Simulação em Software 

 Contador de 4 Dígitos com LCD 

 Relógio Digital com dia da semana 

 Funções em C 

 Exemplos de Uso do LCD 

 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 
 Desenvolver Projetos que exibam mensagens e 

números no LCD 

 Desenvolver um relógio digital com LCD 

 

 

 
 

Display LCD 
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6 Display LCD 

6.1 Características do Display LCD 

O Display de Cristal Líquido (LCD) apresenta uma vantagem 
sobre os displays 7-segmentos (estudados no capítulo 
anterior) no que tange a exibição de letras e mensagens, além 
disso não necessita da técnica da multiplexação.  Os displays 
LCD estão disponíveis com a luz de fundo (backlight) nas cores 
verde, azul, vermelho, amarelo e também há uma versão sem 
luz de fundo. Entretanto, no LCD o operador não tem tanto 
alcance de visibilidade em razão do tamanho reduzido das 
letras como os dígitos luminosos dos displays 7-segmentos.  
 

Existe o LCD Big Number que consiste numa versão com o dobro 
do tamanho dos LCD’s convencionais. 

 
A quantidade de caracteres exibidos depende do modelo, o 
mais comum é o 16x2 (16 colunas x 2 linhas) na figura 61. 
Depois temos o 16x4, 40x2, 8x1, entre outros. 
 

 
 

Fig.6.1: Display LCD 16x2 
 
 

6.2 Conexões entre o LCD e o 8051 

Independentemente da quantidade de colunas e linhas, as 
ligações entre o LCD e o microcontrolador seguem a lógica 
da figura 6.2. 
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Fig.6.2: Display LCD 16x2 - Modelo 1 
Fonte:http://www.orientlcd.com/AMC1602GR_B_B6NTDW_16x2_Character_LCD_Module_p/ 

amc1602gr-b-b6ntdw.htm (Acessado em 09/11/2015) 

 
 

 
 

Fig.6.3: Display LCD 16x2 - Modelo 2 
Fonte: Software Fritzing 

Ajuste do contraste  

Ajuste do contraste  

13 12 11 10 9  8 7  6 5  4  3  2 

1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12 13 14 15 16 
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É importante considerar que para o microcontrolador funcionar em conjunto 
com o LCD é necessário acrescentar o “circuito mínimo” abordado no 
Capítulo 1.3. 

Embora os displays figuras 6.2 e 6.3 sejam equivalentes e 
apresentem 16 pinos, a diferença se verifica na disposição das 
conexões de cada um:  

Na figura 6.2 o display apresenta-se com as conexões na parte 
inferior enquanto que o outro modelo as conexões ficam na 
parte superior.  

Além disso a ordem dos pinos também é particular em cada 
um. Por esse motivo, o projetista deve ter em mãos o display 
LCD que irá utilizar em seu projeto antes de desenhar a placa 
de circuito impresso.  

Alguns projetistas desenham as duas possibilidades na mesma 

placa afim de tornar a placa compatível com esses dois 

modelos, que embora existam outras pinagens, essas 

apresentam-se como as mais comuns. 

É importante ressaltar o fato de que o custo de cada modelo de LCD 
é diferente, embora nada divergem quanto ao funcionamento. Além 
disso, algumas vezes um dos modelos torna-se escasso (difícil de ser 
encontrado) no mercado. 

 

6.3 A Biblioteca #include<LCD.H> 

O arquivo LCD.H é encontrado na pasta 

C:\8051\SDCC\include\LCD.H e não é um comando do 

padrão ANSI-C (C puro). Isto significa que na abordagem do 

LCD necessitamos deste arquivo adicional, o qual implementa 

as configurações de uso do LCD de modo a isentar o esforço 

por parte do programador. 
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Na tabela 6.1 temos os comandos para uso do LCD. 

 

Comando 
 

Efeito 

LCD_init(); 
Inicializa o LCD 

Limpa a tela 

LCD_row1(); 
Posiciona a escrita na primeira 

linha 

LCD_row2(); 
Posiciona a escrita na segunda 

linha 

LCD_row3(); 
Posiciona a escrita na terceira 
linha (somente nos displays 

16x4) 

LCD_row4(); 
Posiciona a escrita na quarta 
linha (somente nos displays 

16x4) 

LCD_puts(“Ano: 2016”); 
Escreve uma mensagem na 

linha escolhida 

LCD_putchar(variavel+48); 
Escreve uma variável na linha 

escolhida 

Tabela.6.1: Comandos de acesso ao LCD 

6.3.1 Exemplo 1:  

Exibindo mensagens no LCD. 

 

Descrição de funcionamento: 

Na função principal (main) temos a inicialização do LCD. O 

comando LCD_init( ) também limpa a tela do display. Em seguida 

#include<AT89X52.H> 

#include<LCD.h> 

//**************************************************** 

void main(){ 

 

LCD_init();                 //inicializa o LCD 

LCD_row1();               //Posiciona na 1a.linha 

LCD_puts("MICROCONTROLADOR"); //escreve mensagem 

LCD_row2();               //Posiciona na 2a.linha 

LCD_puts("   ELETRONICA   "); //escreve mensagem 

} 
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temos o posicionamento da escrita na primeira linha do LCD com 

o emprego do comando LCD_row1( ) seguido do comando 

LCD_puts  que escreve uma mensagem ou texto na linha escolhida. 

Por fim temos o posicionamento na segunda linha LCD_row2( ) e 

então a escrita do texto. 

 

6.3.2 Simulação em Software 

No software ISIS é possível simular circuitos com LCD. Para 

o circuito da figura 6.5 foram utilizados os seguintes 

componentes: 

 AT89C52 (Microcontrolador compatível com o AT89S52) 

 LM016L (Display LCD 16x2) 

 BUTTON (Push Button) 

 

Fig.6.5: Display LCD 16x2 – No software ISIS 
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É importante considerar que o simulador dispensa a 

necessidade de conectar os pinos de contraste, backlight (luz 

de fundo), bem como não necessita do “circuito mínimo” no 

microcontrolador para funcionar. Já no circuito real todos os 

componentes são indispensáveis. 

 

Podemos combinar a exibição de mensagens e variáveis afim 

de exibir, por exemplo, a mensagem “TOTAL: 0000” em que 

“TOTAL” é um texto fixo e “0000” é um valor que varia de 

0 até 9.999. 

 

A Tabela ASCII 

A tabela ASCII é a padronização da representação dos dados 

nos sistemas computacionais e foi instituída no intuito de 

tornar o arquivo de um determinado computador compatível 

com os demais. Como benefício temos a fácil integração entre 

microcontroladores, computadores e seus periféricos. Em 

termos gerais, o padrão ASCII permite ao 8051 se comunicar 

com um computador, impressora, teclado, etc. 

Na tabela ASCII cada caractere, que pode ser: número, letra, 

símbolo, sinal, tem uma representação padronizada. 

Como o LCD se vale do padrão ASCII, precisamos converter 

as variáveis (que são números) para este padrão. Um modo 

simples de transformar um número de 1 digito e torna-lo um 

caractere ASCII é somando 48, conforme a tabela 6.2.  
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Valor enviado 

ao LCD 

Número Exibido 

no LCD 

Instrução no 

8051 

48 0 0 + 48 

49 1 1 + 48 

50 2 2 + 48 

51 3 3 + 48 

52 4 4 + 48 

53 5 5 + 48 

54 6 6 + 48 

55 7 7 + 48 

56 8 8 + 48 

57 9 9 + 48 

Tabela.6.2: Conversão de um número decimal para ASCII 

 

Os microcontroladores, em geral, podem controlar simultaneamente vários 

LCD’s conectados em paralelo. Isto é o que se verifica em balanças 

eletrônicas nas quais as informações são exibidas em duas telas do 

equipamento. 

 

6.3.3 Projeto 1: Contador de 4 dígitos com LCD 

A seguir temos um projeto que emprega o LCD para a 

implementação de um contador de pulsos. 

 

Critérios do projeto: 

 Contagem de 0 a 9.999 

 Contagem de pulsos através da entrada P3.2 
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Fig.6.6: Contador de pulsos com LCD 

 

Descrição de funcionamento: 

Na função principal (main) temos a inicialização do LCD. O 

comando LCD_init( ) também limpa o conteúdo das duas linhas; 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

 

int contagem=0; 

int milhar=0; 

int centena=0; 

int dezena=0; 

int unidade=0; 

bit x=0; 

 

void atualizaLCD(); 

//***************************************************** 

void main(){ 

    LCD_init(); 

    atualizaLCD(); 

 

    while(1){ 

if(P3_2==0 & x==0){ 

     contagem++; 

    atualizaLCD(); 

    x=1; 

} 

if(P3_2==1){ 

    x=0; 

       } 

    } 

} 

//***************************************************** 

void atualizaLCD(){ 

    milhar=contagem/1000; 

    centena=(contagem-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(contagem-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=contagem-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_puts("Total: "); 

    LCD_putchar(milhar+48); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

} 
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Em seguida temos uma chamada do bloco denominado 

atualizaLCD( ). Então o processamos é desviado para o respectivo 

bloco (fora da função main), o qual converte um número de inteiro 

de 4 algarismos, por exemplo, “1234” em 4 variáveis afim de 

“separar” os algarismos “1”,”2”,”3” e “4”. Isto é necessário por que 

a tabela ASCII tem um padrão para cada caractere e não para o 

conjunto todo, ou seja, não existe uma representação para uma 

contagem de 1234 pulsos, entretanto, há uma representação para 

cada um desses algarismos. 

Para separar o caractere “1” de “1234” podemos dividir a 

contagem por 1000. Assim temos: 

 𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟 =
1234

1000
 =  1,234 = 1 

Obs.: O milhar perde o valor após a virgula por que é do tipo int (inteiro). 

 

Para separar o caractere “2” de “1234” temos: 

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 =
(1234 − (𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟 × 1000))

100
 =  2,34 = 2 

 

Para separar o caractere “3” de “1234” temos: 

𝑑𝑒𝑧𝑒𝑛𝑎 =
(1234 − (𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟 × 1000) − (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 × 100))

10
= 3,4 = 3 

 

Para separar o caractere “4” de “1234” temos: 

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 1234 − (𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟 × 1000) − (𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 × 100) − (𝑑𝑒𝑧𝑒𝑛𝑎 × 10)= 4 
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Após a derivação dos 4 caracteres individuais (que correspondem 

ao número de 4 algarismos), a instrução LCD_row1( ) posiciona a 

escrita na primeira linha e então os comandos LCD_putc enviam 

as 4 variáveis ao LCD. A soma com +48 destina-se a converter as 

variáveis milhar, centena, dezena e unidade em seu caractere ASCII 

equivalente. 

A cada escrita no LCD a informação é exibida ao lado direito da 

informação anterior. O avanço para a segunda linha não ocorre 

automaticamente, nem quando do preenchimento total da primeira 

linha. Para “quebra de linha” é necessário utilizar o comando 

LCD_row2( ). 

Após a execução da última instrução da função atualizaLCD ( ), o 

programa continua a partir da instrução posterior à aquela que 

provocou o desvio. 

A próxima instrução é o laço de repetição infinito while(1). A partir 

desse trecho, o programa se detém à monitorar um clique em P3.2; 

caso ocorra (o evento clique), a variável contagem é somada com +1 

e a próxima instrução desvia o fluxo para a função atualizaLCD( ) 

a fim de converter novamente o novo valor para os caracteres 

ASCII e exibi-los no LCD. 

Observe que o uso de funções (comandos em blocos isolados) 

reduz o tamanho do código fonte, pois invés de reescrevermos o 

mesmo código em vários pontos do programa, podemos 

simplesmente desviar o fluxo de execução para uma determinada 

função (bloco) que contenham o conjunto de comandos. 

Para melhor entendimento do leitor, em linhas gerais, uma função 

se compara ao que em algumas linguagens de programação 

denominam: sub rotina (em Basic), classe (em Java), procedure 

(Pascal), entre outros.  
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Para ter uma visão completa acerca das funções em C recomenda-se a leitura 

de uma das mais importantes referências de programação em C: o livro “C 

Completo e Total do autor Hebert Schildt”. 

 

6.3.4 Velocidade de Escrita 

Um aspecto importante a ser considerado é que o display, 

tendo sua arquitetura baseada no chip Hitachi HD44780 LCD 

controller, gerencia todos os pixels do LCD individualmente, 

forçando o 8051 a esperar a escrita para só então executar as 

demais tarefas do programa, conforme a ilustração’ da fig. 6.7. 

 

Fig.6.7: Tempo de escrita no LCD versus tempo de leitura em P3.2 

 

Note que o LCD é tem um processo demorado. Durante este 

período, o 8051 não está lendo a entrada P3.2 e por isso, 

qualquer pulso curto será ignorado (ou perdido) já que o 

microcontrolador ainda está executando os comandos de 

escrita no LCD. Veja a figura 6.8 

 

Fig.6.8: Pulso perdido durante a escrita no LCD 

Entrada  

              P3.2  
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Para resolver o problema da perda de pulsos, os 

microcontroladores oferecem um conjunto de funções especiais 

denominadas interrupções. Uma interrupção, como o próprio nome 

sugere, interrompe o fluxo normal do programa e desvia o 

processamento para uma função (ou bloco de comandos) de maior 

importância. Por exemplo, podemos ativar uma interrupção externa 

EX0 quando clicar P3.2: Se durante a escrita de uma mensagem no 

LCD, ocorrer um pulso em P3.2, a comunicação com o LCD é 

interrompida (sem finalizar a mensagem); então são executados os 

comandos associados à P3.2; e finalmente é concluída a escrita da 

mensagem no LCD com confiabilidade da contagem de pulsos. 

As interrupções externas do 8051 são abordadas no capítulo 7. 

 

6.4. Relógio digital com LCD e DS1307 

Neste tópico será implementado um relógio no formato “23:59:59” 

utilizando o circuito integrado RealTime Clock DS1307 (figura 6.9). 

 

Fig.6.9: Relógio com LCD e RTC 
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O DS1307 é um relógio que pode fornecer as seguintes 

informações: 

Nome da 

variável 
Finalidade Faixa Tipo 

rtc.hour Armazena as horas do relógio 00 a 23 char 

rtc.min Armazena os minutos da relógio 00 a 59 char 

rtc.sec Armazena os segundos do relógio 00 a 59 char 

rtc.year Armazenar o ano do calendário 00 a 99 char 

rtc.month Armazenar o mês do ano 01 a 12 char 

rtc.day Armazenar o dia do mês 01 a 31 char 

rtc.dow Armazena o dia da semana 01 a 07 char 
 

Tab.6.3: Variáveis da biblioteca ds1307.h 

 

Para ler e ajustar as informações do RTC utilizaremos a 

biblioteca ds1307.h que disponibiliza as funções: 

getTime(); 

Atualiza as variáveis rtc.hour, rtc.min e rtc.sec do 8051 

conforme o RealTime Clock (DS1307). 

getDate(); 

Atualiza as variáveis rtc.year, rtc.month, rtc.day e rtc.dow. 

A variável rtc.dow (day of week ou dia da semana) retorna os 

seguintes valores: 

rtc.dow Significado 

1 DOM 

2 SEG 

3 TER 

4 QUA 

5 QUI 

6 SEX 

7 SAB 
 

Tabela.6.4: variável rtc.dow 
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Algumas características importantes do DS1307: 

 Transição de 23h59 para 00h00; 

 Avanço do dia da semana automático; 

 Reconhece meses com 31 dias; 

 Bateria de Backup otimizada; 

 Opera com cristal de 32.768KHZ; 

 Modo AM/PM; fuso horário automático; 

Voce pode obter mais informações recorrendo ao datasheet do circuito 

integrado DS1307 pesquisando na Internet o termo “DS1307.pdf”. 

Para a comunicação do 8051 com o RTC é utilizado o protocolo 

I2C (abordado no Capítulo 11) implementando na biblioteca i2c.h. 

Os pinos da comunicação I2C são especificados em sda (tráfego de 

dados) e sck (sincronismo). Veja o exemplo para funcionar com o 

circuito anterior (figura 6.9): 

#define sck P2_6  //define P2.6 como sincronismo 

#define sda P2_7  //define P2.7 para os dados I2C 

#include<i2c.h>  //Implementa o protocolo I2C no 8051 
 

Para ajustar o relógio e o calendário, ou seja, escrever no DS1307 

utilizamos a sintaxe: 

setRTC(valor, registrador);          

Comando Efeito Faixa 

setRTC(valor, RTC_HOUR); Define as horas do relógio 0 a 24 

setRTC(valor, RTC_MIN); Define os minutos do relógio 0 a 59 

setRTC(valor, RTC_SEC); Define os segundos do relógio 0 a 59 
 

setRTC(valor, RTC_YEAR); Define o ano 0 a 99 

setRTC(valor, RTC_MONTH); Define o mês 1 a 12 

setRTC(valor, RTC_DAY); Define o dia 01 a 31 

setRTC(valor, RTC_DOW); Define o dia da semana 1 a 7 
 

Tabela.6.5: Instruções de ajuste do RTC DS1307 
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#include<AT89X52.h> 

#include<lcd.h> 

#include<delay.h> 

#define sck P2_6 

#define sda P2_7 

#include<i2c.h> 

#include<ds1307.h> 

//******************************************************** 

void main(){ 

    char dado=0; 

    LCD_init(); 

    while(1)    { 

        //Ajuste do Relógio: 

        if(P3_2==0){ 

    setRTC(rtc.hour+1,RTC_HOUR); 

    if(rtc.hour>23) setRTC(0,RTC_HOUR); 

        } 

        if(P3_1==0) setRTC(rtc.min+1,RTC_MIN); 

        if(P3_0==0) setRTC(rtc.year+1,RTC_YEAR); 

 

        getTime(); 

        LCD_putchar(rtc.hour/10+48); 

        LCD_putchar (rtc.hour%10+48); 

        LCD_putchar (':'); 

        LCD_putchar (rtc.min/10+48); 

        LCD_putchar (rtc.min%10+48); 

        LCD_putchar (':'); 

        LCD_putchar (rtc.sec/10+48); 

        LCD_putchar (rtc.sec%10+48); 

 

        getDate(); 

        LCD_row2(); 

        LCD_putchar (rtc.day/10+48); 

        LCD_putchar (rtc.day%10+48); 

        LCD_putchar ('/'); 

        LCD_putchar (rtc.month/10+48); 

        LCD_putchar (rtc.month%10+48); 

        LCD_putchar ('/'); 

        LCD_putchar (rtc.year/10+48); 

        LCD_putchar (rtc.year%10+48); 

        LCD_putchar' '); 

 

        if(rtc.dow==1) LCD_puts("DOM"); 

        if(rtc.dow==2) LCD_puts("SEG"); 

        if(rtc.dow==3) LCD_puts("TER"); 

        if(rtc.dow==4) LCD_puts("QUA"); 

        if(rtc.dow==5) LCD_puts("QUI"); 

        if(rtc.dow==6) LCD_puts("SEX"); 

        if(rtc.dow==7) LCD_puts("SAB"); 

        delay_ms(200); 

        LCD_row1(); 

    } 

} 
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7  

Obs.: Este é um tópico especial! Os assuntos aqui 
abordados se aplicam à solução de problemas pontuais em 
projetos. Recomenda-se a leitura dos capítulos anteriores 
antes de mergulhar neste assunto. 

  

Conteúdo deste Capítulo 

 
 Importância e visão geral das Interrupções 

 Leitura de Pulsos com Interrupção Externa 

 Eficiência das Interrupções 

 Contador De Pulsos com Interrupção Vs. Sem 

Interrupção 

 Prioridade das Instruções no Programa 

 O Comando Critical 

 Projeto Frequencímetro com LCD 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 
 Desenvolver contadores precisos, sem perda de 

pulsos 

 Desenvolver um frequencímetro com LCD 

 Determinar a prioridade das tarefas do 8051 

Interrupções Externas 
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7 Interrupções 

Considere o microcontrolador efetuando uma tarefa do 

capítulo anterior: escrevendo uma mensagem no LCD e neste 

mesmo instante, o I/O P3.2 do 8051 recebe um pulso muito 

curto e rápido de um sensor de fluxo ou de conta-giros, por 

exemplo, conforme a figura 7.1. 

 

Fig.7.1: Pulso perdido durante a escrita no LCD 

 

Note que o envio da mensagem ao LCD é um processo 

demorado e como o 8051 não está lendo a entrada P3.2, 

dizemos que houve a perda de pulso. 

Para resolver este problema (perda de pulsos), o sistema 

precisa saber o que é mais importante fazer entre todas 

atividades do programa. Uma interrupção, como o próprio 

nome sugere, interrompe o fluxo normal do programa e 

desvia o processamento para uma função (ou bloco de 

comandos) de maior importância. 

O AT89S52 oferece 7 formas de interrupção do programa, 

sendo duas e somente duas delas exatamente através dos 

I/O’s P3.2 e P3.3 conforme a tabela 7.1 
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Comandos reservados para o uso das interrupções externas 

da família 8051: 

Comando 

em C 
Descrição I/O Efeito 

EA=1; 
Enable All 

Interrupts 
--- 

Habilita o uso das 

interrupções do 8051 

EX0=1; 

IT0=1; 

External 

Interrupt 0 
P3.2 

Causa uma interrupção 

quando P3_2==0 

EX1=1; 

IT1=1; 

External 

Interrupt 1 
P3.3 

Causa uma interrupção 

quando P3_3==0 
 

EA=0; Desativa o uso de prioridades no programa 

EX0=0; 
Desativa a interrupção Externa e P3.2 funciona como 

I/O sem prioridade 

EX1=0; 
Desativa a interrupção Externa e P3.3 funciona como 

I/O sem prioridade 
 

Tabela 7.1: Interrupções Externas do 8051 

 

Na tabela 7.1 temos os comandos em C que permitem ativar 

ou desativar as funções especiais dos I/O’s P3.2 e P3.3. As 

interrupções não estão habilitadas automaticamente por isso, 

nenhum I/O é mais importante do que o outro. 

Como as interrupções em estudo são causadas pela borda de 

descida (transição de nível alto para baixo) em P3.2 ou P3.3, 

dizemos que são interrupções externas (EX0 e EX1) por que o 

que gera a interrupção é um evento externo ao 

microcontrolador.  

Somente P3.2 e P3.3 podem gerar uma interrupção externa que desvia o 

fluxo do programa. Os demais I/O’s do 8051 não geram interrupção. O 

RESET também é uma interrupção que reinicia o sistema. 
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Agora que conhecemos as interrupções externas podemos 

aplicar esse recurso para solucionar o problema da perda de 

pulsos quando da escrita no LCD de modo que o sistema se 

comporte da seguinte forma: 

Se durante a escrita de uma mensagem no LCD, ocorrer um 

pulso em P3.2, a comunicação com o LCD deve ser 

interrompida imediatamente (sem finalizar a mensagem); 

então deverão ser executados os comandos associados à essa 

interrupção; e finalmente é concluída a escrita da mensagem 

(figura 7.2). 

 

Figura 7.2: Interrupção Externa durante a escrita no LCD 

  

Somente empregando as interrupções externas é que um contador de pulsos 

pode ser considerado um sistema confiável (sem perda de pulsos). 
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7.1 Leitura de Pulsos com Interrupção Externa 

No software Isis é possível simular a geração de muitos pulsos por 

segundo. Entre os sensores que são muito rápidos na geração de 

pulsos, podemos destacar:  

Sensor Finalidade 

Efeito Hall 
Fluxo: Medir quantidade consumida, vazão, 

custo em tempo real 

Chave ótica / 

Encoder 
Contar voltas, velocidade média, RPM 

(rotações por minuto), distância 

Ultrassom Medir distância, altura, profundidade 

--- Frequencímetro 
 

Tabela 7.2: Projetos que necessitam da interrupção externa 

 

Para inserir um gerador de pulsos 

no Software Isis, clique no ícone 

Generator Mode. Em seguida clique 

em “PULSE”. 

 

 

Conecte o gerador de pulsos 

conforme o esquema da figura 7.4. 

Figura 7.4: Simulação de um sensor de alta velocidade 
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Forma de 

onda 

Tensão do 

Pulso 

Pulsos por 

segundo 

Concluir  

Após a implementação do circuito, dê um duplo clique 

esquerdo sobre o Generator para acessar a janela de 

propriedades, então ajuste os parâmetros conforme a figura 

7.5. 

 

Figura 7.5: Configurando o gerador de sinais no software Isis 

 

Na figura 7.6 temos que quando 

P3.2 vai a nível 0 ocorre uma 

interrupção. Nesta interrupção 

ocorre o teste se P3_2 já retornou 

a nível 1, ou seja, se o pulso foi 

concluído a variável contagem é 

incrementada.                                        Fig.7.6: Contagem por Interrupção 

Na figura 7.7 temos a implementação do programa em C que faz 

uso da interrupção externa através do I/O P3.2. Toda vez que o 

8051 detecta uma borda de descida, ocorre uma interrupção no 

fluxo normal do programa e então é executada a função 

interrupcao(_). 
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Fig. 7.7: Contador de pulsos por interrupção 

 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

 

int contagem=0; 

int milhar=0; 

int centena=0; 

int dezena=0; 

int unidade=0; 

bit x=0; 

 

void atualizaLCD(); 

void interrupcao() interrupt 0; 

//***************************************************** 

void main(){ 

    LCD_init(); 

    atualizaLCD(); 

    EA=1; 

    EX0=1; 

    IT0=1; 

 

    while(1){ 

if(P3_2==0 & x==0){ 

    atualizaLCD(); 

    x=1; 

       } 

if(P3_2==1) x=0; 

    } 

} 

//***************************************************** 

void atualizaLCD(){ 

    milhar=contagem/1000; 

    centena=(contagem-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(contagem-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=contagem-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_puts("Total: "); 

    LCD_putchar(milhar+48); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

} 

//************************    ************************ 

void interrupcao() interrupt 0{ 

    contagem++; 

} 

Palavra interrupt 0 

associa a interrupção 

externa de P3.2 à 

função 
 

Habilita o uso das 

interrupções do 8051 
 

Habilita o uso da 

interrupção externa em 

P3.2 

 

Por borda de descida, 

ou seja, na mudança 

de 1 para 0 

 
 

Bloco de comandos 

executados quando 

ocorre a interrupção  
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7.2 Eficiência das Interrupções 

7.2.1 Contador com Interrupção 

Para comprovar a eficiência das interrupções, podemos analisar o 

funcionamento de um contador de pulsos sem o uso da 

interrupção externa, contando 20 pulsos por segundo (20Hz) 

durante 10 segundos (20Hz x 10 = 200 pulsos), devendo totalizar a 

contagem de “0200” pulsos, caso não ocorra a “perda de pulsos”. 

Inicialmente vamos examinar o contador com o uso da 

interrupção externa que está sendo abordado neste capítulo: 

Para cronometrar 10 segundos de funcionamento adicione 

um Counter Timer no menu Virtual Instrumens Mode conforme a 

figura 7.8. Este dispositivo não deverá ter nenhuma conexão 

com o circuito. 

Indicador de 10 segundos  

(10.000000s) 

 

Fig. 7.8: Inserindo um contador de tempo no software ISIS 

 

Em seguida adicione mais um COUNTER TIMER, e configure-o 

como “COUNT” (contador). Para isso, de um duplo clique 

esquerdo e ajuste as Properties conforme a ilustração 7.9. 

 

 

 

 

Fig. 7.9: Configurando o segundo Counter Timer como contador de pulsos 

Defina Count 

para contar pulsos  

ou  

time(secs) para 

cronometrar tempo  
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Na figura 7.10 temos o resultado dos instrumentos inseridos 

na simulação. 

 

Fig. 7.10: Configurando o segundo Counter Timer como contador de pulsos 

 

Lembre-se de que é necessário carregar o programa da figura 7.7 na 

memória do 8051 para realizar esse teste. 

 

Ao ligar o circuito durante 10 segundos e em seguida “pausar” 

o funcionamento temos o resultado da figura 7.10: O Counter 

Timer de tempo terá registrado 10.000000 segundos; o 

contador terá registrado 200 pulsos provenientes do Pulse 

Generator; Já o display LCD terá registrado um pouco diferente 

por que não deteve a prioridade do processamento (o usuário 

pausou a simulação antes da atualização do LCD). 

 

Timer 

 

 

 

 

 
 

Counter  

Gerador de 

sinais 20Hz  

Amostragem 

desatualizada porque 

o LCD não a 

prioridade no sistema.   
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7.2.2  Contador sem Interrupção 

Nas contagens rápidas, com 20 pulsos por segundo, poderá 

ocorrer a “perda de pulsos” pela demora na execução das 

demais instruções do programa. Para constatar esse problema, 

carregue na memória do 8051 o programa da figura 6.6 

juntamente com o esquema da figura 7.10 e deixe o circuito 

funcionando pelos mesmos 10 segundos.  

O resultado obtido poderá ser o da ilustração 7.11. 

 

 

Fig. 7.11: Sem o uso da interrupção externa ocorreu a perda de pulsos 
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7.3 Projeto Frequencímetro com LCD 

É um instrumento que mede a quantidade de vezes que um 

determinado evento ocorre a cada segundo, sendo a unidade 

de medida denominada Hertz. Por exemplo, o fluxo de 

elétrons presente nas tomadas alterna 60 vezes por segundo 

(no Brasil), por isso dizemos que a mesma apresenta a 

frequência de 60Hz. 

Para a implementação do código, o 8051 deve contar quantos 

pulsos são recebidos através de um I/O a cada segundo e ao 

final desse período o resultado da contagem deve ser exibida 

num visor, como por exemplo, num LCD. A contagem de 

pulsos não deve ser cumulativa da contagem anterior. 

                 0 seg                                   1 seg                                   2 seg 

 

Fig. 7.12: Frequência na entrada P3.2 aumentando de 3 para 5 Hz  

 

Na figura 7.12 temos que cada borda de descida (transição de 

1 para 0) é considerada como um pulso. Ao final de 1 segundo 

(1 seg) a contagem é igual a 3, ou sejam 3Hz; Em seguida a 

frequência foi aumentada e ao final da segunda leitura (2 seg) 

foram recebidos 5 pulsos, ou seja, 5Hz. 

 

7.3.1 Prioridade das Instruções no Programa 

As interrupções são importantes por que permitem ao 

programador determinar uma hierarquia de prioridades no 

                                                   

                         1             2          3Hz           1      2       3       4       5  Hz 
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programa. Mas, o que ocorre quando o uso intenso da 

interrupção externa (P3.2) interrompe tantas vezes o fluxo de 

modo que os demais blocos do código não conseguem a 

atenção do processamento? Vejamos a figura 7.13 

 

 

 

 

Fig. 7.13: Uso constante das interrupções detém o processador 

 

Observe que na figura 7.13 o LCD perde a “disputa” pelo uso 

do processador, por que, durante o envio de uma mensagem 

ao LCD, ocorre a chegada de um novo pulso, então o 8051 

atende à interrupção porque ela é mais importante; depois 

retoma à escrita no LCD a qual é interrompida novamente 

por um outro pulso. Após diversas interrupções o LCD 

finalmente recebe a mensagem, como por exemplo, a exibição 

da contagem dos pulsos, mas que possivelmente está 

desatualizada, já que chegaram muitos outros pulsos durante 

a tentativa dessa escrita. 

No “mundo real”, existem diversos equipamentos comerciais 

que fazem uso intenso das interrupções, entre os quais temos: 

 Frequencímetro; 

Escrita no LCD 

                                                   

                     

Várias tentativas de escrita no LCD interrompidas 

pela chegada de um pulso em P3.2 

Tempo necessário para 

o envio completo da 

mensagem ao LCD 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

115 

 

 Velocímetro; 

 Odômetro (medidor de velocidade; velocímetro); 

 Medidor de rotações por minuto (medidor de RPM 

ou taquímetro); 

 Sensor de ultrassom; 

 Hidrômetro (sensor de efeito Hall); 

 Decodificadores de controle remoto por infra-

vermelho e por rádio frequência; 

 Medidor de batimentos cardíacos, etc. 

Fig.7.13: Encoder de Posição 
 

Fonte: http://www.robometricschool.com/2013/01/electronic-circuit-of-optical-shaft.html 
(acesso em 16/06/2016) 

 

Neste tipo de equipamento a leitura de pulsos não pode 

escapar ao uso das interrupções para que a contagem seja 

consistente. Entretanto, as demais instruções do programa, 

em um determinado momento deverão ser executadas. 

Para ilustrar essa necessidade utilizaremos o exemplo do 

frequencímetro digital, no qual a cada segundo ocorre a 

atualização da frequência no LCD, mas para que a mensagem 

chegue integralmente, isto é, sem pausas, devemos informar 

ao 8051 que esses comandos também são importantes. 

Encoder utilizado para obter a 

posição de deslocamento.  

Seu funcionamento é baseado no 

corte do feixe infravermelho gera 

um pulso de onda quadrada em 

cada deslocamento. 
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7.3.2 O comando critical 

Adicionamos a palavra critical antes do bloco de comandos 

que devem ser executados sem serem interrompidos, ficando 

a sintaxe deste modo: 

 

void atualizaLCD () critical{ 

 //comandos “críticos” 

}  

 

Declarando uma função como critical temos que as 

interrupções não sejam atendidas até a conclusão de todos os 

comandos da função crítica. 

 

  

 

  

 

void atualizaLCD() critical{ 

    milhar=contagem/1000; 

    centena=(contagem-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(contagem-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=contagem-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_puts("Freq: "); 

    LCD_putchar(milhar+48); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

    LCD_puts("Hz"); 

} 

Interrupções são ignoradas a partir deste trecho 

Fim do bloco crítico: Interrupções voltam a ser importantes e 

atendidas. 
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O comando critical pode ser aplicado num pequeno bloco de 
comandos que deverá ser executado sem interrupção, já que 
somente estes são mais “demorados”. 

Fig. 7.15: Bloco de comandos críticos 

Outro comando para desativar as interrupções com o 
propósito de obter atenção do processador faz uso do 
registrador EA (Enable All Interrupts):  

Fig. 7.16: Bloco de comandos críticos 

void atualizaLCD() { 

    milhar=contagem/1000; 

    centena=(contagem-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(contagem-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=contagem-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

     

   EA=0; 
    LCD_row1(); 

    LCD_puts("Freq: "); 

    LCD_putchar(milhar+48); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

    LCD_puts("Hz"); 

   EA=1; 
} 

Desabilita todas as 

interrupções 

 
 

 

Habilita todas as 

interrupções novamente 
 

void atualizaLCD(){ 

    milhar=contagem/1000; 

    centena=(contagem-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(contagem-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=contagem-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    critical{ 

        LCD_row1(); 

        LCD_puts("Freq: "); 

        LCD_putchar(milhar+48); 

        LCD_putchar(centena+48); 

        LCD_putchar(dezena+48); 

        LCD_putchar(unidade+48); 

        LCD_puts("Hz"); 

    } 
} 

Interrupções são 

ignoradas até a 

conclusão destes 

comandos 
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7.3.3 Programa do Frequencímetro 

Fig. 7.17: Programa do Frequencímetro com 8051 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

#include<clock.h> 

 

int contagem=0; 

int milhar=0, centena=0, dezena=0, unidade=0; 

 

 

void atualizaLCD(); 

void interrupcao() interrupt 0; 

//************************************************** 

void main(){ 

    LCD_init(); 

    clockStart(); 

    atualizaLCD(); 

    EA=1; 

    EX0=1; 

    IT0=1; 

 

    while(1){ 

 

 if(CLOCK==1){ 

          clockStop(); 

          atualizaLCD(); 

          clockStart(); 

          contagem=0; 

     CLOCK=0; 

 } 

    } 

} 

//*******************    ************************* 

void atualizaLCD() critical{ 

    milhar=contagem/1000; 

    centena=(contagem-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(contagem-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=contagem-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_puts("Freq: "); 

    LCD_putchar(milhar+48); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

    LCD_puts("Hz"); 

} 

//************************************************ 

void interrupcao() interrupt 0{ 

    contagem++; 

} 

Após 1 segundo, atualiza 

LCD e não atende a 

interrupção externa  
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Configuração do gerador 

de sinais  

(simulando sensor hall) 

7.3.4 Indicador de Consumo em Litros e Monetário 

Para implementar este projeto utiliza-se o sensor de fluxo 

(com efeito Hall). A relação de pulsos/litro deve ser conferida 

no manual do sensor já que pode variar em cada modelo. A 

ideia deste projeto centra-se na leitura de pulsos, sendo que a 

cada n pulsos é contabilizado um litro. Além disso a 

quantidade de litros é multiplicada por um valor monetário 

(atualmente em reais R$) para que o LCD exiba o consumo 

em litros e também o custo monetário. 

Na figura 7.18 temos a simulação do circuito no software ISIS 

onde um gerador de sinais simula os pulsos do sensor. 

Você pode voltar ao tópico 7.1 para ver como inserir e configurar o gerador 

de sinais no ISIS. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.18: Circuito medidor de consumo em litros 
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Custo por litro: Ex.: 349 = R$3,49 

 

Se o sensor enviar um pulso, o 8051 interrompe o fluxo normal 
para processar esse sinal 

Se o sensor enviou a quantidade de 

pulsos por 100mL então soma mL. 

 

Atualiza os dados no LCD a cada 1 

segundo. 

Solicita ao valor 

monetário por litro: 

P3_5 e P3_6 ajustam 

esse valor. P3_7 

confirma. 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

#include<clock.h> 

int pulsosSensor=0, custoLitro=349; 

unsigned long int custoEmlitros=0, mlitros=0; 

int milhar=0, centena=0, dezena=0, unidade=0; 

int customilhar=0, custocentena=0, custodezena=0, custounidade=0; 

#define PULSOSPORLITRO 4 

bit x=0, y=0; 

void atualizaLCD(); 

void interrupcao() interrupt 0; 

//************************************************** 

void main(){ 

    LCD_init(); 

    clockStart(); 

    EA=1; 

    EX0=1; 

    IT0=1; 

    while(P3_7==1){ 

        milhar=custoLitro/1000; 

        centena=(custoLitro-(milhar*1000))/100; 

        dezena=(custoLitro-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

        unidade=custoLitro-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

        LCD_row1(); 

        LCD_puts("Custo/Litro  R$ "); 

        LCD_row2(); 

        LCD_putchar(milhar+48); 

        LCD_putchar(centena+48); 

        LCD_puts(","); 

        LCD_putchar(dezena+48); 

        LCD_putchar(unidade+48); 

        if(P3_5==0) custoLitro--; 

        if(P3_6==0) custoLitro++; 

    } 

    //************************************************** 

    while(1){ 

        if (pulsosSensor>PULSOSPORLITRO){ 

            mlitros++; 

            pulsosSensor=0; 

        } 

          

        if(CLOCK==1){ 

            clockStop(); 

            atualizaLCD(); 

            clockStart(); 

            x=0; 

        } 

    } 

} 

//******************************************** 

void atualizaLCD() critical{ 

    milhar=mlitros/1000; 

    centena=(mlitros-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(mlitros-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=mlitros-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_puts("Consumo  R$        "); 

    LCD_row2(); 

    LCD_putchar(milhar+48); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_puts(","); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

    LCD_puts("L   "); 

 

    custoEmlitros=(mlitros*custoLitro)/10; 

    customilhar=custoEmlitros/1000; 

    custocentena=(custoEmlitros-(customilhar*1000))/100; 

    custodezena=(custoEmlitros-(customilhar*1000)-(custocentena*100))/10; 

    custounidade=custoEmlitros-(customilhar*1000)-(custocentena*100)-(custodezena*10); 

 

    LCD_putchar(customilhar+48); 

    LCD_putchar(custocentena+48); 

    LCD_puts(","); 

    LCD_putchar(custodezena+48); 

    LCD_putchar(custounidade+48); 

} 

//************************************************ 

void interrupcao() interrupt 0{ 

    pulsosSensor++; 

} 
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8  

 

Conteúdo deste Capítulo 

 
 Finalidade da Comunicação Serial 

 A Porta Serial do 8051 

 O Dado Serial 

 A biblioteca <SERIAL232.H> e suas 

instruções 

 Recebendo dados Seriais 

 Enviando dados Seriais 

 Vetores em C 

 Comando for 

 Simulação em Software 

 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 
 Utilizar a comunicação serial para comunicar 

com PC, Bluetooth, Módulo GSM e qualquer 

dispositivo serial. 

Comunicação Serial 
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8 Comunicação Serial 
8.1. Introdução 

O 8051 oferece uma porta de comunicação serial que permite 

a troca de informações entre outros dispositivos que também 

utilizam a comunicação serial. Entre tais dispositivos verifica-

se diversos elementos computacionais: 

 Computadores; Impressoras fiscais; 

 Scanner de código de barras; 

 Leitor de cartão magnético; 

 Bluetooth; Wireless; 

 Módulo GPS (Sistema de Posicionamento Global); 

 Módulo GSM (Global System for Mobile – Rede de dados 

móveis ex.: SIM800L); Balanças eletrônicas 

A viabilidade de integração com os dispositivos acima listados 

proporcionado pela comunicação serial torna o 

microcontrolador um componente indispensável para fazer 

frente aos usuários que anseiam por conectividade. 

O principal propósito da comunicação serial é reduzir os 

custos da infraestrutura que interliga os dispositivos, como 

por exemplo, entre o 8051 e um computador, pois as 

conexões entre são sempre limitadas em 2 vias de dados + 1 

via de referência (GND) ou até mesmo sem fio 

(radiofrequência) com os meios Bluetooth e Wireless (fig.8.1). 

Atualmente a “comunicação serial” propriamente dita é uma força de 

expressão que remete ao protocolo de transferência de dados, pois num PC a 

porta serial tornou-se a porta USB; no telefone é o bluetooth. 
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Fig. 8.1: Porta Serial do computador (já obsoleta) 
http://vanessaalimyiwei.blogspot.com.br/2009/09/system-unit.html (acesso em 04/12/2015) 

 

8.2. A Porta Serial do 8051 

A família 8051 oferece um canal de comunicação serial que permite 

a troca de dados entre outros dispositivos que possuem 

comunicação serial. É possível enviar e receber dados 

simultaneamente (full-duplex), ou seja, o 8051 pode estar enviando 

um Byte serial no mesmo instante que o dispositivo receptor 

“decide” enviar outro dado, que nada será perdido. A recepção é 

feita pelo Port P3.0 (RxD) e a transmissão pelo pino P3.1 (TxD) 

conforme a figura 8.2. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2: I/O’s dedicados à comunicação serial 

Os dados seriais devem “entrar” 

pelo port P3.0 

 
Quando o 8051 envia um dado 

serial à outro dispositivo, a 

informação “sai” através do port 

P3.1 
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RxD (Receive Data): significa Recepção de Dados.  
TxD (Transmitt Data):significa Transmissão de Dados. 
Pronuncia-se “R xis D” e “T xis D” para facilitar a fonética da sigla original 
R.D e T.D que pronuncia-se “R ponto D” e “T ponto D”. 

 

8.3. Interligação de Dispositivos Seriais 

Quando o microcontrolador opera com módulos seriais, ou 

seja, aqueles circuitos que não constituem no produto final, 

como por exemplo: 

  

 

 

Módulo Bluetooth HC-06         Módulo RFID                Módulo GPS 

 

 

  

 

 

Módulo Gprs/GSM SIM800L 

Assim temos as seguintes conexões: 

Módulo Serial Externo Microcontrolador 8051 

TxD RxD P3.0 

RxD TxD P3.1 

Tabela. 8.1: Interligando o 8051 à um dispositivo serial 

Fonte: google imagens 
 

Nestes módulos, utiliza-se a 

“conexão cruzada” onde o TxD 

do módulo é conectado ao RxD 

do 8051; bem como o TxD do 

microcontrolador é conectado 

ao RxD do módulo. 
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Note que ao utilizar a comunicação serial, o projetista deve abrir mão 

dos ports P3.0 e P3.1 que serão de uso exclusivo da comunicação. 

 

Exemplo de conexão serial entre um módulo bluetooth e o 

8051: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + - 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.3: Conexão entre módulo bluetooth e o 8051 

 

Na figura 8.3 temos um exemplo de aplicação da comunicação 

serial na automação residencial. 

Telefone com Aplicativo 

que utiliza o bluetooth do 

dispositivo para enviar e 

receber dados 

 

Vários I/O’s destinados ao Controle de 

eletrodomésticos, motores, portões, lâmpadas 

Vários I/O’s dedicados à Leitura de 

sensores, botões, interruptores, etc.  

8051 
recebendo e 

enviando 
dados seriais 

Conversor 
Bluetooth / 
Serial 
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O telefone celular pode contar com aplicativos de terceiros, 

como por exemplo o “Bluetooth Spp Pro” disponível no Google 

Play que permite a personalização de um painel de botões que 

ao serem clicados, enviam dados seriais via bluetooth do 

dispositivo para outro dispositivo se ambos estiverem 

“pareados”. 

O módulo bluetooth HC-06 tem por finalidade se conectar ao 

celular via radiofrequência bluetooth (ou tablet com 

bluetooth) e recompor o dado serial originado no aplicativo, 

que será compreendido pelo 8051. 

Já o microcontrolador tem por finalidade executar as ações 

programadas para cada dado recebido, como por exemplo, 

ativar ou ler os Ports, e ainda, caso necessário, o 8051 poderá 

enviar respostas de confirmação das ações bem ou mal 

sucedidas via comunicação serial ao módulo bluetooth que o 

repetirá ao software que originou a ação podendo inclusive 

tratar esse dado. 

O Basic for Android (Basic4Android) e o Android SDK são alternativas 

para o desenvolvimento de aplicativos (apps) baseados no sistema Android 

que permite utilizar o bluetooth do dispositivo. Já o Visual Studio permite 

o desenvolvimento de aplicativos para Windows e Windows Phone com 

acesso ao bluetooth.  

 

 

8.4. O Dado Serial 

Para que seja possível a troca de informações entre dois 

dispositivos, são utilizadas duas vias:  



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

127 

 

Uma via para a transmissão de dados (TxD) pela qual os bits 

0’s e 1’s são enfileirados (serializados, daí o termo serial) e 

enviados; E outra via para o recebimento de dados nessa 

mesma forma (serializados) conforme a figura 8.6. 

 

 

 

 

 

Fig. 8.6: Composição do dado serial 

 

Sempre que o dado chega ao seu destino, os bits são 

reagrupados e retomam sua forma original, ou seja de 

caractere segundo a tabela ASCII (pronuncia-se ásqui).  

Por exemplo, para transmitir a letra “A” (maiúscula) cujo 

valor ASCII é 65 decimal temos que a transmissão em binário 

seja 10000010 (que equivale à 65) na tabela 8.2 e figura 8.6. 

Dado serial D0 

1 

D1 

0 

D2 

0 

D3 

0 

D4 

0 

D5 

0 

D6 

1 

D7 

0 

Valor 
Decimal 

1      64  

Valor 
ASCII 

1 + 64 = 65 que equivale à “A” (letra maiúscula) 

Tabela.8.2: Representação de um caractere ASCII em binário  

bits sinalizadores de início e fim 
da comunicação serial 

8 bits correspondentes ao 
caractere ASCII transmitido 
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8.5. A Biblioteca #include<SERIAL232.H> 

O arquivo SERIAL232.H é encontrado na pasta 

C:\8051\SDCC\include\SERIAL232.H. Na abordagem da 

comunicação serial necessitamos deste arquivo adicional, o qual 

implementa as configurações de uso do canal serial de modo a 

isentar tal esforço por parte do programador. 

Na tabela 8.3 temos os comandos (não ANSI-C) para uso da 

comunicação serial. 

 

Exemplo de Comando 
 

Efeito 

#define XTAL 11059200 
Define o cristal oscilador do circuito 

para comunicação serial acima de 
2400Kbp/s 

#define XTAL 12000000 
Define o cristal oscilador do circuito 

para comunicação serial de até 
2400Kbp/s 

init_sio_poll(9600); 
Inicializa a Comunicação na velocidade 

de 9.600bp/s 

dado=getchar( ); 
Recebe um caractere pelo canal serial e 

armazena na variável  
char dado 

putchar (dado); 
Envia o conteúdo da variável  

char dado pelo canal serial 

EA=1; Habilita o uso das interrupções 

ES=1; 
Habilita a interrupção por recepção de 

dado serial (Enable Serial) 

if (RI==1) Testa se foi recebido um dado serial 

Tabela.8.3: Comandos da biblioteca SERIAL232.H 

A comunicação serial é muito rápida. Se o microcontrolador já estiver 

desempenhando alguma tarefa justamente quando outro dispositivo “decidir” enviar 

um dado serial, o mesmo pode ser perdido, ou parcialmente perdido. Para evitar a 

perda de dados devemos ativar o uso da interrupção serial (Enable Serial Interrupt) 

a fim de que o 8051 detenha imediata atenção ao canal serial quando da recepção 

de um dado. 
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8.5.1. Exemplo 1: Recebendo dados Seriais (getchar) 

Neste exemplo temos um programa que monitora a entrada 

serial RxD (Port P3.0) e quando qualquer dado for recebido 

RI vai automaticamente à 1 e é então gerada uma interrupção 

que desvia o fluxo do programa para a função void serial que 

tratará a informação recebida: Se for recebido o caractere ‘1’ 

então o I/O P2.0 vai a nível alto; Se o dado recebido for ‘2’ 

então P2.0 vai a nível baixo.  

O I/O P2.0 poderia ser conectado a um driver a fim de controlar um 
equipamento, por exemplo. Ver capítulo 1: Figura 1.4. 

 

Fig. 8.7: Programa que recebe dados pela porta serial 

#include<AT89X52.H> 

#define XTAL 11059200 

#include<SERIAL232.H> 

 

void serial(); 

//********************************* 

void main(){ 

    EA=1;         //habilita as interrupções 

     

    init_sio_poll(9600); 

 

    while(1){ 

        if(RI==1) serial();  

    } 

} 

//*********************************** 

void serial(){ 

    char dado=0; 

    dado=getchar(); 

    if(dado=='1'){  

        P2_0=1; 

    } 

    if(dado=='2'){  

        P2_0=0; 

    } 

} 

//A inicialização deve ser 

//nesta ordem 

//Velocidade da 

//comunicação serial 

//(baudrate) 
 

//Caracteres esperados na 
//comunicação serial 
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Funcionamento do programa: 

Inicialmente deve ser definido no programa a velocidade do cristal 

utilizado na comunicação serial. Alguns periféricos, como o 

bluetooth operam na velocidade de comunicação (baudrate) de 

9.600bp/s (bits por segundo). Isto requer um cristal de 

11059200Hz invés de 12000000Hz no circuito mínimo. Esta 

alteração permite ao 8051 gerar o baudrate exato de 9.600bp/s 

requerido por esses periféricos externos. Na tabela 8.4 temos os 

baudrates gerados por esses dois cristais:  

 

Cristal Baudrate (bp/s) 

12000000Hz 
(12 MHz) 

300 

600 

1200 

2400 
 

11059200Hz 
(11.0592 MHz) 

4800 

9600 

19200 

Tabela.8.4: Cristal oscilador e baudrates compatíveis 

Observe que para a comunicação acima de de 2400bp/s 

devemos migrar para o cristal de 11059200 Hz.  

Considere que a biblioteca clock.h gera o tempo de 1 segundo baseado num 

cristal de 12MHz. A alteração desse cristal para 11.0592MHz afeta o 

relógio do 8051 para 7,84% mais lento. 

Recomenda-se uma leitura complementar através de pesquisas na Internet 

acerca do termo baudrate caso o leitor deseje obter maior esclarecimento sobre 

a comunicação serial em nível de eletrônica. 
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Em seguida é adicionada a biblioteca SERIAL232.h a qual 

implementa os comando da comunicação serial (puchar, 

getchar e init_sio_poll). 

A função void serial é executada quando ocorre a interrupção 

por recepção serial (RI =1 Receive Interrupt). 

Adiante é habilitada a chave geral das interrupções (EA=1;); 

na biblioteca serial232.h é habilitada a interrupção por 

atividade na comunicação serial (ES=1;). Isto significa que se 

for recebido um dado serial, o 8051 interrompe o fluxo 

normal do programa e desvia para a função void serial para 

receber os dados seriais integralmente (sem perda de dados). 

Na função void serial( ) a variável “char dado” recebe o 

caractere serial e depois compara com “1” e “2”:  

Se o caractere recebido for “1” então o Port P2.0 vai á 

nível alto;  

Se for igual a “2” esse Port vai a nível baixo.  

 

Se não for nenhum dos caracteres testados, nada ocorre com 

os Ports. Após a comparação o programa retorna ao bloco 

while(1) de onde havia sido desviado. 

 

8.5.2. Simulação no Software ISIS 

Primeiramente o programa da figura 8.7 deve ser editado e compilado 

no JFE Editor para que seja gerado o arquivo .HEX necessário à 

essa simulação. 
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O software ISIS oferece um terminal de comunicação serial 

com o propósito de simular a existência de um periférico que 

realize a comunicação serial com o microcontrolador. O 

Virtual Terminal pode enviar e receber dados seriais tal qual 

faria um PC ou módulo Bluetooth ao se comunicar com o 

8051. Na figura 8.8 temos a lista de componentes necessário 

para essa simulação. 
 

VIRTUAL TERMINAL 

AT89C52 

LED-RED 

RES (470R) 

 

Fig. 8.8: Componentes utilizados na simulação e menu Virtual Terminal 

Em seguida interligue os componentes conforme a figura 8.9 

 

Fig. 8.9: Conectando um Virtual Terminal ao 8051 

Dê um duplo clique no 

microcontrolador e defina 

o Clock Frequency em 

11059200Hz 
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Ajuste o 

BaudRate 

em 9600 

 

Depois  

clique em 

“OK” 
 

Para configurar o Virtual Terminal dê um duplo clique 

esquerdo sobre o componente e defina o Baud Rate em 9600 

(figura 8.10) que é a velocidade especificada no código fonte 

em C e em seguida clique no botão “OK”. 

 

 

Fig. 8.10: Configurando o baudrate do Virtual Terminal 

Inicie a simulação e em seguida clique com o botão direito 

do mouse sobre o Virtual Terminal e assinale a opção “Echo 

Typed Characters” (para Ecoar, repetir na tela os caracteres que 

estão sendo transmitidos ou recebidos) – Figura 8.11. 

 

Fig. 8.11: Exibindo os cárteres da comunicação serial no Virtual Terminal 

Execute a 

simulação e 

assinale essa opção 

para visualizar os 

dados transmitidos 
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Lembre-se de que com programa da figura 8.7 nesta 

simulação o 8051 deverá modificar o nível lógico de P2.0 caso 

seja recebido o caractere “1” ou “2” via porta serial. 

Nas atividades práticas com o KIT Didático utilize o Port P0.0 já que os 

LED’s estão conectados ao Port P0.  

Com a simulação em andamento clique na janela do Virtual 

Terminal e pressione as teclas “1” e “2” para observar o 

comportamento do programa: Cada caractere inserido é 

exibido na tela do Virtual Terminal (se a opção Echo Typed 

Characters estiver assinalada) e é enviado à entrada RxD do 

8051 para ser processado pelo programa. 

 

Se você fechar acidentalmente a tela do 

Virtual Terminal, vá até o menu 

Debug e assinale a opção Virtual 

terminal conforme a figura 8.12. 

 

 
Figura 8.12: 

Exibindo a tela do Virtual Terminal  

 

8.6. Exemplo 2: Enviando dados Seriais (putchar) 

Para enviar um dado serial, utiliza-se o comando putchar. Com 

esse recurso podemos incrementar o programa anterior de 

modo que o 8051 responda para ao Virtual Terminal que a 

comunicação foi bem-sucedida. 
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Um método bastante empregado nesta validação da comunicação 

serial é devolver ao transmissor o próprio dado recebido. Caso seja 

devolvida uma informação diferente da enviada, ou simplesmente 

nenhuma informação seja retornada, o dispositivo transmissor 

saberá que a comunicação falhou e poderá iniciar uma nova 

tentativa. Na figura 8.13 temos um programa que além de executar 

as ações do exemplo anterior ainda devolve a informação recebida 

através do comando putchar(dado).  

 

Fig. 8.13: Uso do comando putchar para enviar dados via comunicação serial 

#include<AT89X52.H> 

#define XTAL 11059200 

#include<SERIAL232.H> 

 

void serial(); 

//********************************** 

void main(){ 

    EA=1; 

   

    init_sio_poll(9600); 

 

    while(1){ 

        if(RI==1) serial(); 

    } 

} 

//********************************** 

void serial(){ 

    char dado=0; 

    dado=getchar(); 

 

    if(dado=='1'){ 

        P2_0=1; 

        putchar(dado); 

    }     

 

    if(dado=='2'){ 

     P2_0=0; 

         putchar(dado); 

    } 

} 

Velocidade da 

comunicação serial 

(baudrate) 
 

Armazena caractere 

recebido na variável dado 
 

 

 

Envia de volva o caractere  

armazenado em dado 
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8.6.1. Simulação no Software ISIS 

Primeiramente o programa da figura 8.13 deve ser editado e compilado no 

JFE Editor para que seja gerado o arquivo .HEX necessário à essa 

simulação.  

Nesta simulação utilizaremos novamente o circuito da figura 8.11 

com cristal de 11059200Hz. 

Inicie a simulação e utilize o Virtual Terminal para transmitir os 

caracteres “1” e “2”. Observe que para cada dado enviado pelo 

terminal, o 8051 devolve uma informação de confirmação, que 

neste caso, é um “echo” do dado que o Virtual Terminal havia 

enviado (figura 8.14).  

 

 

 

 

 

Fig. 8.14: Virtual Terminal exibindo caracteres transmitidos e recebidos 

 

É possível enviar uma mensagem “OK” finalizando-a com uma 

quebra de linha utilizando o comando 10 que corresponde ao 

newline. Por exemplo:  

putchar('O'); 

putchar('K'); 

putchar('10'); 

 

A transmissão do ENTER para a quebra de linha é útil quando, por exemplo, 

o 8051 se comunica com uma impressora de tickets em que as informações devem 

ser impressas em múltiplas linhas. 

Transmitido (pelo Virtual Terminal) 

    Recebido (devolvido pelo 8051) 

Comando newline 
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Enviando uma Mensagem Serial 

Na figura 8.15 temos programa que em conjunto com o circuito da 

figura 8.9 recebe os caracteres “1” e “2” via comunicação serial 

através do Virtual Terminal. Caso o dado recebido pelo 8051 seja 

“1”, será retornada a mensagem “Dado Recebido!” e “Recebido”.  

Fig. 8.15: Enviando uma mensagem pela comunicação serial 

 

 

 

#include<AT89X52.H> 

#define XTAL 11059200 

#include<SERIAL232.H> 

 

void serial(); 

//********************************** 

void main(){ 

    EA=1; 

     

    init_sio_poll(9600); 

 

    while(1){ 

       if(RI==1) serial(); 

    } 

} 

//********************************** 

void serial(){ 

    char dado=0; 

    dado=_getchar(); 

 

    if(dado=='1'){ 

        P2_0=1; 

        putText("Dado Recebido!",14); 

    } 

     

    if(dado=='2'){ 

        P2_0=0; 

        putText("Recebido!",9); 

    } 

} 

Número de 

caracteres da 

mensagem 
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Circuito Integrado MAX232 
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9  

 

Conteúdo deste Capítulo 

 
 Como funciona o Timer do 8051 

 Interrupção por Passagem de Tempo 

 Semáforo de 2 tempos 

 A diretiva #define em C 

 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 

 Programar o Timer do 8051 para obter bases de 

tempo diferentes de 1 segundo. 
 

 Desenvolver um semáforo de 2 tempos 

 

 

 

 

 

 

Timer 
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0 á 65.535 “tic-tacs” para 

completar uma volta e gerar 

uma interrupção 
 

9 Timer 

Introdução 

O Timer é um periférico à disposição do projetista destinado 

a gerar bases de tempo para o sistema. Toda vez que o timer 

conclui a sua temporização é gerada uma interrupção (ver 

capítulo 7) e ocorre um desvio para uma função definida pelo 

programador. Após a execução dos comandos dessa função o 

programa retoma o fluxo normal, ou seja, retorna ao trecho 

em que estava antes de ser interrompido. 

O AT89S52 dispõe de 3 timers: timer 0, timer 1 e timer 2. O 

timer 1 é utilizado pela biblioteca SERIAL232.H para gerar o 

baudrate da comunicação serial, por isso, abordaremos apenas 

o timer 0. 

Pense num relógio de parede que completa a volta em 60 

passos de 1 segundo cada; O timer 0 do 8051 completa essa 

volta em 65.535 passos e um pedido de interrupção. A 

velocidade de cada passo é igual à velocidade do cristal divido 

por 12. 

 

 

 

Fig. 9.1: Timer do 8051 completa uma volta em 65,535ms 
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Assim temos que com um cristal de 12MHz/12, cada passo 

do timer demora 1 microssegundo; e 65.535 microssegundos 

(ou 65,535 milissegundos) para uma volta completa. Para 

obter bases de tempo inteiras, como por exemplo 1 segundo, 

é necessário que o relógio complete 20 voltas (repetições) de 

50.000 incrementos (50ms) cada, pois: 

20 x 50 ms = 1 segundo 

 

O Timer somente gera uma interrupção ao alcançar o passo 

65.535, entretanto, o início da contagem pode ser programado 

a fim de que a volta leve menos tempo. Para gerar uma 

interrupção a cada 50.000us o ponteiro deve iniciar em 

15.535. Então com mais 50.000 incrementos teremos a 

conclusão de uma volta, pois: 

15.535 iniciais + 50.000 incrementos = 65.535 = interrupção 

 

 

Fig. 9.2: Timer do 8051 contando 50ms 
  

A interrupção por TIMER 0 ocorre quando a contagem estando em 

65.535,  recebe mais um incremento que causa um estouro na capacidade 

do timer que gera um pedido de interrupção por timer overflow flag 

(TF0=1). 

15.535 á 65.535 são 

50.000 “tic-tacs” para 

completar uma volta e 

gerar uma interrupção 
 

Início ajustado 

em 15.535 
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Na tabela 9.1 temos os comandos ANSI-C para configurar o 

timer 0. 

 

Comando 
 

Efeito 

EA=1; Habilita o uso das interrupções 

ET0=1; 
Habilita a interrupção por passagem 

de tempo do timer 0  
(Enable Timer 0) 

TR0=1; 
Ativa a contagem de tempo  

do timer 0 

TR0=0; 
Pausa a contagem de tempo  

do timer 0 

TH0 e TL0 Armazena o valor inicial do timer 0 

Tabela.9.1: Configurando o timer 0 do 8051 

Para carregar o timer 0 com 15.535 devemos converter esse 

valor para hexadecimal que equivale à:  

 

 

9.2. Exemplo 1: Semáforo de 2 Tempos 

A seguir temos um exemplo prático de uso do timer do 8051: 

a cada segundo uma variável é incrementada; dependendo do 

tempo que se passou um dos LEDs do semáforo irá acender 

conforme o programa da figura 9.3.  

Já na figura 9.4 temos a simulação do semáforo no software 

ISIS. 

 

Valor HEXADECIMAL 3C AF 

Registrador do 8051 TH0 TL0 
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Fig. 9.3: Timer do 8051: Semáforo de 2 tempos 

 

#include<at89x52.h> 

unsigned char voltas=0; 

unsigned int segundos=0; 

 

 

void timer() interrupt 1; 

//******************************* 

void main(){ 

 EA=1; 

 ET0=1; 

 TMOD=1; 

 TR0=1; 

  

 while(1){ 

     if(segundos==0){ 

            P0_0=0;  //LED VERMELHO 

            P0_1=1;  //LED AMARELO 

            P0_2=1;  //LED VERDE 

         } 

     if(segundos==3){ 

            P0_0=1;   //LED VERMELHO 

            P0_1=0;   //LED AMARELO 

            P0_2=1;   //LED VERDE 

         } 

     if(segundos==4){ 

            P0_0=1;  //LED VERMELHO 

            P0_1=1;  //LED AMARELO 

            P0_2=0;  //LED VERDE 

         } 

         if(segundos==7) segundos=0; 

 }           

} 

//******************************* 

void timer() interrupt 1{ 

 TR0=0;   

 TH0=0x3C; 

 TL0=0xAF; 

 TR0=1; 

 

 voltas++; 

 if(voltas==20){ 

     segundos++; 

     voltas=0; 

      } 

} 

Palavra interrupt 1 associa a 

interrupção por passagem de 

tempo à função timer 
 

Habilita a chave geral das interrupções 

Habilita a interrupção por volta do relógio 

Habilita contagem de 16 bits (65.535) 

Liga o timer 0 (Timer 0 Run Ativado!) 
 

Pausa o Timer (Timer Run Desativado) 

Ajusta relógio para iniciar em 15.535 

Liga o Timer 0 
 

Incrementa uma volta no relógio 

Se concluir 20 voltas 20x 50ms=1segundo 

Soma +1 segundo 

Zera para dar 20 voltas novamente 
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Para a simulação do semáforo pode ser implementado apenas 

o circuito da figura 9.14. Mas para a montagem física real é 

necessário acrescentar o circuito mínimo abordado no 

capítulo 1 (figura 1.7) com cristal de 12MHz. 

 

 

Fig.9.4: Semáforo de 2 tempos no software ISIS 

 

 

 

 

 

As gerações posteriores à família 8051, tais como o PIC, ATMEGA, 

FREESCALE oferecem o Preescaler, um fator de proporção da velocidade 

do timer e o cristal oscilador. No 8051 o Prescaler é 1:12 fixo. 
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9.3. A diretiva #define em C 

As definições são declararas de forma idêntica às variáveis, 

exceto que seu valor será constante, ou seja, não pode ser 

alterado durante a execução do programa. A seguir temos o 

exemplo de uso das definições. 

 

Neste exemplo, a definição “ON” equivale à 0 e “OFF” é o 

mesmo que 1. Isto permite ao programador utilizar essas 

definições em seu programa invés dos valores 1 e 0. 

 

As definições são habitualmente criadas com letras maiúsculas para 

que o programador lembre-se de que não se trata de uma variável e, 

portanto, não pode ter seu valor alterado. 

No momento da compilação, todas as definições são 

substituídas pelos reais valores e por isso não ocupam 

memória RAM. Note que as definições não terminam com 

ponto-e-vírgula e não há sinal de igualdade entre a definição e 

o seu valor equivalente. 

 

#define ON  0 

#define OFF 1 

P0_0=ON; 

P0_1=OFF; 

P0_2=OFF; 
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A seguir temos o código parcial do semáforo de 2 tempos 

reescrito com o uso das definições a fim de melhorar a leitura 

do código.  

Fig.9.5: Uso da diretiva #define no programa semáforo de 2 tempos 
 

 

A biblioteca delay.h foi criada empregando os conceitos abordados 

neste capítulo. Você pode examiná-la pelo JFE Editor abrindo o 

arquivo C:\8051\SDCC\INCLUDE\DELAY.H 

 

 

 

Compim 

#include<at89x52.h> 

unsigned char voltas=0; 

unsigned int segundos=0; 

 

#define VERMELHO P0_0 

#define AMARELO  P0_1 

#define VERDE    P0_2 

#define ON       0 

#define OFF      1 

 

  

 while(1){ 

     if(segundos==0){ 

            VERMELHO=ON; 

            AMARELO=OFF; 

            VERDE=OFF; 

        } 

 }           

As definições devem ser 

declaradas juntamente com as 

variáveis globais. 

 

 

 

 
 

Agora as definições podem 

ser utilizadas no código fonte 
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10  

Obs.: Este é um tópico especial! Os assuntos aqui 
abordados se valem de componentes externos ao 8051. 
Recomenda-se a leitura dos capítulos anteriores antes de 
mergulhar neste conteúdo. 

  

Conteúdo deste Capítulo 

 
 Definição do Conversor Analógico para Digital 

 Conversor ADC0804 

 Conexões entre o ADC0804 e o 8051 

 Simulação do ADC0804 no software ISIS 

 Sinais Analógicos com o 8051 

 Voltímetro 0 a 5V 

 Voltímetro de 0 a 24V 

 Amperímetro Digital 0 a 9,99A 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 

 Utilizar o ADC0804 em conjunto com o 8051 para 

ler sinais analógicos. 
 

 Desenvolver voltímetro e multímetro 

microcontrolado. 

 

 Desenvolver sistemas de controle baseados em 

monitoramento de tensão e corrente 

Conversor A/D 
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10 Conversor Analógico Digital 

Introdução 

O microcontrolador 8051 dispõe dos I/O’s para comunicar-

se com o mundo externo, sendo reconhecidos somente sinais 

digitais, ou seja, 1 e 0 (figura 10.1). Entretanto, muitas 

grandezas do mundo real, tais como: luz, som, temperatura, 

corrente, tensão etc., se apresentam em valores analógicos. 

Por exemplo, uma tensão apresentar infinitos valores entre 0 

a 5V (ex.: 0,1 ou 4,99999) conforme a figura 10.2. 

 

 

 

 

 

O sinal analógico (fig. 10.2) deve ser convertido em digital 

para que então o 8051 possa interpretá-lo e tomar as decisões 

definidas pelo projetista. O circuito que converte uma 

grandeza analógica para uma representação digital (ou binária) 

é o Conversor Analógico Digital (ou simplesmente ADC). Este 

componente já é um periférico nativo em grande parte dos 

microcontroladores atuais, mas não do 8051. 

Para que o 8051 possa processar sinais analógicos este 

capítulo introduzirá o circuito integrado (CI) ADC0804. 

Fig.10.1: Sinal digital apresenta 

somente dois estados bem definidos 
 

Fig.10.2: Sinal analógico composto de 

valores infinitos entre 0V e 5V. 
 

5V 

4V 

3V 

2V 

1V 

0V 
 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

149 

 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

128 
 

10.1. Conversor ADC0804 

Trata-se de circuito integrado Conversor Analógico Digital de 

8 bits compatível com a maioria dos microcontroladores 

existente no mercado. 

Seu funcionamento baseia-se em receber em sua entrada Vin 

níveis de tensão que pode variar entre 0 e 5V (Vin) e após um 

pulso negativo na entrada /WR a tensão Vin é convertida para 

binário com magnitude de 8 bits (sequência de 8 uns e zeros). 

 

 

𝐵𝐼𝑁 =
𝑉𝑖𝑛 × 255

5𝑉
 

 

Exemplo quando Vin for 

2,5V: 

𝐵𝐼𝑁 =
2.5𝑉 × 255

5𝑉
= 127 

 

       Fig.10.3: Diagrama básico do ADC0804                  Exemplo de conversão 

 

Com 8 bits temos 256 combinações distintas (0 a 255) para 

representar cada variação de tensão de entrada. Quando Vin tem 

0V a conversão binária de saída é D70000 0000D1. Quando Vin 

atinge o pico de 5V, o valor binário é D711111111D0.  

No sistema analógico existem infinitos valores 

compreendidos entre 0V e 5V. Por exemplo, a tensão pode 

variar de 1,0mV para 1,1mV. 

Vin Sinal 

de 0 a 5V 
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Já essa tensão convertida em digital tem em 256 representações 

(28=256). Isto significa que temos 5V “fatiados” em 256 medidas, 

ou seja: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
5𝑉

256
= 20𝑚𝑉 

 

 

 

 

Observe na figura 10.4 que o sinal analógico (traço fino) passa por 

todo o espectro de variações entre 0V até 1V enquanto que a 

sensibilidade do ADC é limitada em degraus de 20mV. Isto significa 

que as variações intermediarias dos degraus não são percebidas pelo 

ADC. 

Apesar de haver a limitação de 256 representações digitais, a resolução de 

8 bits oferece a precisão satisfatória à maioria dos projetos de automação 

baseados em leitura de sinais analógicos. 

 

10.2. Simulação do ADC0804 no Software ISIS 

Além das conexões da saída do ADC (D0 – D7) ao PORT do 8051 

ainda é necessário gerar um pulso negativo (clock) na entrada /WR 

do ADC0804. Esse pulso faz com que o ADC processe o sinal de 

entrada e converta-o para o seu equivalente valor binário que então 

é enviado ao microcontrolador. O pulso pode ser gerado por um 

oscilador ou no próprio 8051. Inicialmente utilizaremos um gerador 

de sinais a fim facilitar a compreensão do código fonte. 

Posteriormente será gerado no microcontrolador. 

Fig.10.4: Sinal analógico (linear) e Sinal digital (degraus) 8 bits 

 

0000 00002 

 

0000 00012 

 

0000 00102 

 

0000 00112 

 

0000 01002 

 

0000 01012 

 

O número “2” indica que a representação é em binário 
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O componente ADC0804 está disponível somente a partir do ISIS versão 7 

ou posterior.  

10.3. Sinais Analógicos com o 8051 

Na figura 10.7 temos o esquema de ligações entre o Conversor 

Analógico/Digital e o PORT P1 do 8051. O objetivo deste 

esquema é a implementação de um projeto que permita a 

visualização da conversão do ADC no display LCD. 

 

 

 

 

 

 

Fig.10.7: Interligando o ADC0804 e 8051 
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A seguir temos o código fonte para a leitura do PORT P1 e a 

exibição do dado lido no LCD.  

Fig.10.8: Exibindo a leitura do ADC no display LCD 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

#include<clock.h> 

int milhar=0, centena=0, dezena=0, unidade=0, ADC=0; 

 

void atualizaLCD(); 

 

//********************************************** 

void main(){ 

    bit y=0; 

    LCD_init(); 

    clockStart();     

    atualizaLCD(); 

     

    while(1){ 

        if(CLOCK==1) y=1; 

        if(CLOCK ==0 & y==1){ 

            ADC=P1; 

            atualizaLCD(); 

            y=0; 

        } 

    } 

} 

//********************************************* 

void atualizaLCD(){ 

    milhar=ADC/1000; 

    centena=(ADC-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(ADC-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=ADC-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_putchar(milhar+48); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

} 
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Funcionamento do programa: 

As variáveis milhar, centena, dezena e unidade serão utilizadas para 

exibir em ASCII (ver o Capítulo 6) o valor da variável ADC. 

Embora a faixa de valores seja de 0 a 255 utilizaremos o dígito milhar 

nos exemplos posteriores. 

Quando da passagem de 1 segundo, a variável ADC recebe o valor 

do PORT P1, que por sua vez, está conectado do ADC0804. Assim, 

temos que a variável ADC receba o conteúdo da conversão do sinal 

analógico, ou seja, Vin. 

Em seguida ocorre o desvio para a função atualizaLCD( ) que 

enviará a variável ADC ao display LCD. 

Ao executar o programa, o LCD exibirá um valor de 0 a 255 

proporcional à tensão de entrada do ADC a qual pode ser alterada 

no potenciômetro do circuito. 

O potenciômetro simula a variação de uma tensão analógica. Por exemplo, 

o sensor de temperatura LM35 é um componente que varia a tensão de 

saída de acordo com a temperatura no qual está em contato. O sensor de 

umidade baseado em superfície metálica e o sensor de luminosidade LDR 

também apresentam esse comportamento. 

 

10.4. Projeto 1: Voltímetro 0 a 5V 

Consiste num circuito que lê uma tensão analógica de 0.0 a 5.0V e 

a exibe no display LCD. Para implementação da conversão do 

binário do ADC para volts aplica-se a seguinte regra de três 

diretamente proporcional: 

 

Se:            5V -------- 255            

Então:         tensão ----- P1     

Assim:     tensao = (5 * P1) / 255; 
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Por exemplo, se o sinal analógico apresentar-se com 2,5V 

temos que a conversão para binário realizada pelo ADC seja: 

𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 =
𝑉𝑖𝑛 × 255

5𝑉
 

 

𝑏𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜 =
2,5𝑉 × 255

5𝑉
= 127 

 

Este valor 127 é enviado ao 8051 e precisa ser submetido à 

regra de três para reconstituirmos o valor da tensão. 

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑜 =
5𝑉 × 𝑃1

255
 

 

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑜 =
5𝑉 × 127

255
= 𝟐, 5𝑉 

 

 

Podemos compensar a perda da casa decimal dividindo o resultado 

da multiplicação por 10 vezes menos: 25 invés de 255: 

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑎𝑜 =
5𝑉 × 127

25
= 𝟐𝟓, 4𝑉 

O resultado será “25” o qual poderá ser facilmente traduzido para 

“2.5V” com os comandos de escrita do LCD conforme o programa 

da figura 10.9. 

Tipo int perde as casas decimais 
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Assim, temos o seguinte código fonte em C para o voltímetro:  

Fig.10.9: Voltímetro de 0 a 5V com 8051 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

#include<clock.h> 

int milhar=0, centena=0, dezena=0, unidade=0, ADC=0; 

int tensao=0; 

 

void atualizaLCD(); 

 

//********************************************** 

void main(){ 

    bit y=0; 

    LCD_init(); 

    clockStart();     

    atualizaLCD(); 

     

    while(1){ 

        if(CLOCK==1) y=1; 

        if(CLOCK==0 & y==1){ 

            ADC=P1; 

            atualizaLCD(); 

            y=0; 

        } 

    } 

} 

//********************************************* 

void atualizaLCD(){ 

    tensao=(ADC * 5)/25;     

    milhar=tensao/1000; 

    centena=(tensao-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(tensao-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=tensao-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_puts("."); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

    LCD_puts("v"); 

} 
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P2.6 

Pulso negativo 

 

10.5. Gerando o sinal de Clock em WR no 8051 

A seguir temos a implementação que gera um pulso na entrada WR 

do ADC. Uma variável (tempo) é decrementada de 200 até 0 

repetidamente, sendo que metade da contagem P2.6 é mantido em 

nível alto; e durante a outra metade esse I/O fica em nível baixo, 

gerando, assim, um pulso negativo na entrada WR do ADC0804 

para que realize a conversão. Após, o PORT P1 lê o valor do ADC; 

envia a informação ao LCD; por fim a variável tempo recebe o valor 

200 permitindo a repetição do pulso negativo. 

 

 

 

 

 

Fig.10.10: Gerando pulso no WR do ADC0804 

 

Na figura 10.11 temos a implementação do programa da fonte 

digital sem a necessidade de um gerador de clock externo, uma vez 

que o PORT P2.6 terá essa função. 

 No software Isis exclua o gerador de sinais; 

 Conecte o PORT P2.6 do 8051 ao pino WR do ADC0804 

para o circuito da figura 10.7 (ver também figura 10.13); 

 Carregue o programa da figura 10.11 na ROM do 8051; 

 Ligue o simulador e comprove o funcionamento. 

Leitura do ADC e escrita no LCD 

Ciclo retorna a 200 
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Fig.10.11: Pulso em WR gerado no 8051 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

 

int milhar=0, centena=0, dezena=0, unidade=0, ADC=0; 

int tensao=0, tempo=0; 

 

void atualizaLCD(); 

void clockWR(); 

//**************************************************** 

void main(){ 

    LCD_init(); 

    atualizaLCD(); 

     

    while(1){ 

        clockWR(); 

    } 

} 

//**************************************************** 

void atualizaLCD(){ 

    tensao=(ADC * 5)/25;     

    milhar=tensao/1000; 

    centena=(tensao-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(tensao-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=tensao-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

 

    LCD_row1(); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_puts("."); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

    LCD_puts("v"); 

}//*************************************************** 

void clockWR(){ 

    if(tempo>0){ 

        tempo--; 

   if(tempo>100) P2_6=1; 

       else P2_6=0;; 

    } 

    else{ 

        ADC=P1; 

        atualizaLCD(); 

        tempo=200; 

    }         

} 
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10.6. Lendo tensões acima de 5V 

O ADC0804 está limitado na conversão de sinais com até 5V 

de amplitude. No entanto, é possível medir tensões mais altas 

passando-as previamente por um divisor de tensão a fim de 

que uma proporção chegue até Vin.  

Por exemplo, se precisamos medir uma faixa de 0 a 10V, 

primeiramente ela deve ser dividida por 2 num divisor de 

tensão para garantir que Vin continue variando de 0 a 5V 

conforme a figura 10.12. 

 

Em muitas aplicações R1 

resultará num valor não 

comercial (ex.: 3,87KΩ). 

Então um potenciômetro 

deverá ser empregado para 

obter precisão no divisor de 

tensão. 

        Fig.10.12: Divisor de tensão 2:1 

 

Quando desejamos ler tensões acima de 5V podemos 

considerar que R1 deve receber 200Ω (0.2KΩ) para cada 1V 

que ultrapasse 5V (se P1 tem 1K e recebe 5V, então 

5V/1K=200Ω por volt). 

Assim podemos deduzir a seguinte equação para R1 (em KΩ): 

𝑅1 = (𝑉𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 5𝑉) × 0.2𝐾Ω 

 

Tensão varia de 0 a 10V 

 
Vin continua entre 0 e 

5V 
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Por exemplo, para ler a tensão de uma fonte que varia de 0 a 

24V temos: 

𝑅1 = (24𝑉𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 5𝑉) × 0.2𝐾Ω = 3.8KΩ 

 

Note que R1=3,8KΩ não resultou num valor comercial, 

então, um potenciômetro pode ser empregado para realizar o 

ajuste fino de Vin. No Isis, R5 (que equivale ao R1 da figura 

10.12) recebeu o ajuste fino de 3,87KΩ (ver figura 10.13). 

 

10.7. Projeto 2: Voltímetro 0 a 24V 

Na figura 10.13 temos o esquema do projeto proposto para 

um medidor de 0 a 24V. 

 

 

 

Fig.10.13: Voltímetro de 0 a 24V com 8051 

Ajuste 

fino para 

o divisor 

de tensão 

com 24V 
 

Gerando o clock para WR através do 8051 
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É importante considerar que quando lidamos com Vin 

máxima de 5V temos a precisão em degraus de 20mV em 

20mV (5V/255). Na medida em que operamos tensões 

maiores a precisão diminui, pois as mesmas 256 combinações 

representam agora mais tensão. Ver tabela 10.2. 

 

Vin máxima sensibilidade  

5V 20mV 5/256 

12V 47mV 12/256 

24V 94mV 24/256 

30V 117mV 30/256 
 

Tabela.10.2: Precisão do ADC de 8 bits em função da Vin 

 

Para comprovar o funcionamento do voltímetro da figura 

10.13 operando com tensões de 0 a 24V, é necessário seguir 

os seguintes passos: 

 Utilize o programa da figura 10.11, porém, na função 

atualizaLCD() altere o comando: 

tensao=(ADC *5)/25; para   tensao=(ADC*24)/25; 

 

 Utilize o esquemático da figura 10.13; 

 Ajuste o DC Generator em 24V; 
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10.8. Projeto 3: Amperímetro Digital 0 a 9,99 A 

A implementação de um amperímetro com microcontrolador 

viabilizar o monitoramento de: 

 Sobrecarga de dispositivos com desativação; 

 Indicador de consumo de equipamentos (tanto monetário 

quanto energético); 

 Horário em que houve sobrecarga ou pico de consumo; 

 Ajuste de corrente de carregadores 

 

 

10.9. Shunt Resistor 

A leitura da corrente de um circuito pode 

ser obtida adicionando-se um resistor de 

baixo valor em série com a carga 

(denominado shunt resistor). Toda variação 

de corrente sobre a carga também refletirá 

sobre o resistor. Conhecendo o valor do 

resistor, basta obter as variações de tensão 

sobre ele para deduzir a corrente (lei de 

Ohm). Já que a corrente é lida no resistor e 

não na carga, dizemos que a medida é 

indireta. 

 

Quanto maior for o valor do resistor, maior será a tensão 

sobre ele, e maior será a sensibilidade do ADC. Porém, isso o 

fará aquecer mais demandando de resistores de alta potência 

(5W ou mais) para essa aplicação. 
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Por outro lado, quanto menor a resistência, menor será o 

calor, porém, a tensão sobre o resistor será quase 

imperceptível para o ADC. 

Na tabela 10.3 temos uma visão rápida de diferentes valores 

do shunt resistor para um circuito que monitora até 5A. 

R 
Tensão máxima 

em 5A 
Variação do 

ADC 
Dissipação W 

0.1Ω 
0.1Ω x 5A = 

500mV 
500mV/20mV =  

0 a 25 
500mV x 5A= 

2,5W 

0.22Ω 
0.22Ω x 5A = 

1100mV 
1100mV/20mV 

= 0 a 55 
1100mV x 5A= 

5,5W 

0.47Ω 
0.47Ω x 5A = 

2350mV 
2350mV/20mV 

= 0 a 117 
2350mV x 5A= 

11,75W 

1Ω 
1Ω x 5A = 
5000mV 

5000mV/20mV 
= 0 a 255 

5000mV x 5A= 
25W 

 

Tabela.10.3: Precisão da medida da corrente em função do shunt e sua dissipação de calor 

 

Além disso, o shunt resistor afeta a sensibilidade do 

amperímetro. Na tabela 10.4 temos essa comparação: 

R Sensibilidade 

0.1Ω 5A / 25 = 200mA em 200mA 

0.22Ω 5A / 55 = 90mA em 90mA 

0.47Ω 5A / 117 = 43mA em 43mA 

1Ω 5A / 255 = 20mA em 20mA 
 

Tabela.10.4: Sensibilidade do amperímetro depende do valor do shunt 

 

Observe que as tabelas 10.3 e 10.4 têm como referência uma 

corrente máxima de 5A. Porém, existem situações em que a 
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corrente máxima é bem menor, como por exemplo 1A. Neste 

caso, o projetista deverá sempre optar por um resistor que 

produza uma boa sensibilidade de percepção no ADC e pouca 

dissipação de calor. 

Na figura 10.14 temos a simulação no software Isis onde RV1 

simula a carga monitorada. O consumo da carga pode ser 

alterado aumentando a resistência (para menor consumo) ou 

baixando a resistência (maior consumo). 

O consumo é monitorado através da pequena tensão sobre o 

resistor de 0.22R que está em série com a carga. 

 

 

O controle da carga monitorada pode ser realizado com um relé 

ilustrado no capitulo 1. 

Fig.10.14: Amperímetro com 8051 
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Para testar o circuito da figura 10.14 podemos utilizar 

programa da figura 10.11, alterando somente a função 

atualizaLCD conforme o trecho de código abaixo. 

 

10.9.1. Calculando o Shunt Resistor 

Para medir correntes elevadas, como por exemplo, o 

consumo de uma bateria automotiva de 60A são necessários 

shunts tão baixos (ex.: 0.005Ω) que somente podem ser obtidos 

com fios ou barras de cobre denominando-se shunt resistor 

(figura 10.15). 

 

 

Figura.10.15: Resistor Shunt 

Fonte: http://riedon.com/blog/tag/shunt-resistors (Acesso em 26/01/2016) 

R shunt 

 

 

 
Barras de cobre 

 

void atualizaLCD(){ 

    tensao=(ADC * 218)/25;     

    milhar=tensao/1000; 

    centena=(tensao-(milhar*1000))/100; 

    dezena=(tensao-(milhar*1000)-(centena*100))/10; 

    unidade=tensao-(milhar*1000)-(centena*100)-(dezena*10); 

    LCD_row1(); 

    LCD_putchar(centena+48); 

    LCD_puts("."); 

    LCD_putchar(dezena+48); 

    LCD_putchar(unidade+48); 

    LCD_puts(" A"); 

} 
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O shunt está presente em qualquer amperímetro: Seja na forma de resistor, 
barra ou fio de cobre. Você pode pesquisar na Internet pelo termo “Shunt 
Resistor” para ver outros formatos do componente.  

Aqui faremos uma rápida abordagem sobre as características 

que o shunt resistor: Seu valor depende da corrente máxima 

medida e a tensão esperada em Vin com essa corrente. 

𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 =
𝑉𝑖𝑛

𝐼
 

Onde: 

 Rshunt é a resistência do shunt em miliohms; 

 Vin é a tensão máxima enviada ao ADC0804; 

 I é a corrente máxima medida, em ampères. 

Exemplo resolvido: 

Qual o valor do shunt resistor para medir até 30A com 

precisão de 1A em 1A? 

Neste caso são 30 escalas (0 a 30A), sendo que o ADC de 8 

bits tem a sensibilidade de 20 em 20mV. Portanto, a tensão 

máxima no shunt deverá ser 30 x 20mV = 600mV (1,2V). 

Assim temos:        𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡 =
600𝑚𝑉

30𝐴
 = 20mΩ (0.02Ω) 

Potência dissipada: 𝑊 = 𝐼 × 𝑉𝑖𝑛 = 30𝐴 × 0,6𝑉 =  18𝑊 

O comprimento do fio (em metros) depende da espessura 

escolhida (em mm2). 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡

(
0,0173Ω

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎)
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Para o exemplo proposto o fio de cobre de 1mm2 deverá 

medir 1,156 metros. Com espessura de 2mm2 há menor 

dissipação de calor, mas o comprimento será o dobro. É 

possível reduzir drasticamente o comprimento do shunt 

empregando amplificadores operacionais (exemplo: LM741). 

Neste capitulo o ADC0804 foi utilizado para a leitura de 

tensão e corrente em projetos separados. Entretanto, o 

projetista poderá se deparar com a necessidade da leitura 

destas duas grandezas, como por exemplo, exibir tensão e 

corrente no display LCD. Neste caso é necessário adicionar 

um multiplexador que permita definir uma dentre várias 

fontes de sinal que será enviada à entrada Vin do ADC. 

O circuito Integrado CD4051 atua de forma similar a uma 

chave seletora: Dispõe de 8 entradas de tensão e uma única 

saída. Dependendo da combinação binária das chaves de 

controle A,B e C uma dessas entradas será lida e enviada à sua 

saída. 
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11  

Obs.: Este é um tópico especial! Os assuntos aqui 
abordados se valem de componentes externos ao 8051. 
Recomenda-se a leitura dos capítulos iniciais antes de 
estudar esse assunto. 

  

Conteúdo deste Capítulo 

 
 O Protocolo de comunicação I2C 

 Memória EEPROM 

 Conexões entre a memória e o 8051 

 Biblioteca I2C.h 

 Simulação no software ISIS 

 Salvando informações na memória EEPROM 

 Recuperando informações da EEPROM 

 

Após o estudo deste capítulo você será capaz de: 

 

 Utilizar a Memoria EEPROM para o 

armazenamento e recuperação de dados do 

sistema, tais como: valores de contagem, senhas, 

parâmetros de configuração do usuário. 
 

 Desenvolver sistemas baseados em aquisição e 

dados (data-loggers) 

 

 

Memória EEPROM 
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11.1 Protocolo de comunicação I2C 

O protocolo I2C ou IIC foi criado pela Philips Semiconductor 

para possibilitar a comunicação entre circuitos integrados com 

apenas 2 linhas de dados bidirecionais (2 fios): SDA (serial 

data) e SCL (serial clock line). Os dispositivos que comunicam 

por I2C utilizam conexão em coletor aberto, para que, quando 

não haja comunicação, o barramento fique disponível para 

outro dispositivo utiliza-lo. Os resistores de Pull-Up 

destinam-se a produzir o nível alto na comunicação (fig.11.1). 

 

 

10K        10K 

 

 

 

 

Figura.11.1: O barramento I2C 

 

Na ilustração acima há o dispositivo “Mestre” (ou master) que 

coordena toda a comunicação I2C. É ele o responsável por 

gerar o clock (sincronismo) e iniciar a comunicação com um 

dos periféricos conectado ao barramento. Cada periférico tem 

um endereço estabelecido pelo seu fabricante. 

 

Microcontrolador 

[Dispositivo Mestre] 

RTC 

[Escravo 002] 

EEPROM 

[Escravo 001] 

OUTRO 

[Escravo 003] 

SDA 

SCL 
 

S
D

A
 

S
C

L
 

 

S
D

A
 

S
C

L
 

 

S
D

A
 

S
C

L
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Então, a primeira informação transmitida pelo mestre para 

todos os dispositivos do barramento é o endereço de 7 bits 

do dispositivo de destino seguido do bit que indica se é uma 

operação de leitura ou escrita. Quando o dispositivo 

reconhece seu endereço no barramento e o tipo de operação, 

ele responde ao mestre um sinal de reconhecimento (ACK), 

dizendo “Entendido, é comigo! ”.  

Start 
Endereço do 

slave 

Escrita ou 

Leitura 
ACK 

Dados lidos 

ou enviados 
ACK Stop 

 

Figura.11.2: Formato simplificado da transmissão I2C 

 

Mas o que ocorre quando conectamos dois dispositivos iguais 

no mesmo barramento já que o endereço vem determinado 

de fábrica, ou seja, é igual para ambos? Ocorre que uma parte 

do endereço é definida nos pinos físicos do periférico.  

 

11.1 Memória EEPROM 

Recorrendo ao datasheet da EEPROM 24C04 com 

capacidade de salvar 512 Bytes de informação, encontra-se a 

secção DEVICE ADDRESSING informando que o 

endereço da memória é composto da sequência binária de 7 

bits “1010xxx” onde “xxx” é definido no nível lógico dos 

pinos A1, A2 e A3 (ou E1, E2 e E3) conforme a figura ao 

lado. Já quando a entrada WP (Write 

Protect)=0 a EEPROM salva 

normalmente; Se WP=1 a memória é 

protegida contra a gravação. 



Microcontrolador 8051: Aplicações Básicas com a Linguagem C 
 

170 

 

Assim temos os seguintes exemplos de endereço para esta 

memória: 

A2 A1 A0 Endereço BINÁRIO Endereço Decimal 

0 0 0 10100000 160 

0 0 1 10100010 162 

0 1 1 10100110 166 

1 1 1 10101110 174 
 

Tabela.11.1: Definindo o endereço de um dispositivo I2C 

 

 

 

 

Tabela.11.3: Definindo o endereço de cada dispositivo I2C de um mesmo modelo 

(Esta imagem foi gerada no software ISIS 6) 

 

Um endereçamento de 7 bits limita em apenas 128 dispositivos I2C 
diferentes no mundo inteiro. Por isso o protocolo foi expandido para o 
endereçamento de 10 bits. Para saber mais recomenda-se uma pesquisa 
específica e dirigida sobre protocolo I2C. 

 

11.2 A Biblioteca #include<i2C.H> 

O arquivo I2C.H é encontrado na pasta 

C:\8051\SDCC\include\I2C.H o qual implementa o 

protocolo I2C para utilizarmos a memória EEPROM. 

Endereço 162 

Endereço 160 

SCL  
 

SDA 
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Na tabela 11.2 temos os comandos para uso da EEPROM. 

 

Comando 
 

Efeito 

#define sck Px_x 
Define que Px_x emitirá o 

clock da rede i2C 

#define sda Px_y 
Define a linha de dados em 

Px_y  na rede i2C 

save_i2c(id,pos,dado); 

 

Salva dado do tipo char 

 

read_i2c(id,pos); 
 

Lê dado do tipo char 

 

Tabela 11.2: Comandos de acesso a EEPROM 

Onde: id é o endereço do dispositivo i2C (ex.:160); 

pos é a posição que será acessada na memória; 

dado é a variável ou constante a ser armazenada; 

 
11.3 Salvando e recuperando dados char da EEPROM 

No capítulo 6.3.3 deste livro foi abordado um contador digital de 0 

a 9999 com LCD. Vamos retomá-lo agregando uma memória 

EEPROM 24C02C para salvar o valor da contagem e recuperá-lo 

mesmo desligando o circuito. Ver figura 11.4. 

 

Tabela 11.4: Memória EEPROM para salvar valor da contagem 
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Programa CONT_LCD_EEPROM.C 

Ao iniciar o sistema a memória é lida (na posição 0) para obter 

o último valor salvo e atribuído à contagem, dando continuação 

à contagem anterior (se existir). Então, a cada pulso recebido 

ocorre uma escrita na EEPROM salvando a variável contagem. 

#include<AT89X52.h> 

#include<lcd.h> 

 

#define sck P2_6 

#define sda P2_7 

#define EEPROM 160 

#include<i2c.h> 

 

unsigned char contagem=0; 

unsigned int milhar=0; 

unsigned int centena=0; 

unsigned int dezena=0; 

unsigned int unidade=0; 

bit x=0; 

 

void atualizaLCD(); 

//**************************************************** 

void main(){ 

    contagem=read_i2c(EEPROM,0); 

     

    LCD_init(); 

    atualizaLCD(); 

 

    while(1){ 

  if(P3_2==0) x=1; 

  if(P3_2==1 & x==1){ 

      contagem++; 

      atualizaLCD(); 

      x=0;             

save_i2c(EEPROM,0,contagem); 

  } 

    } 

} 

//**************************************************** 

void atualizaLCD(){ 

 //Obtenha o código desta função no cap. 6.3.3 

} 

Definindo os Ports para 

comunicação I2C e o endereço da 

EEPROM=160 (antes de 

incluir a biblioteca i2c.h) 

 

Alteramos para o tipo unsigned 

char com alcance de 0 a 255 que 

é o suportado pela EEPROM. 

 

 

 

 
 

 

Lê a posição 0 da memória 

EEPROM e armazena na 

variável contagem 

 

 

 

 

A cada pulso, salva a variável 

contagem na posição 0 da 

memória EEPROM 
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No ISIS podemos verificar o conteúdo da memória EEPROM 

pausando a simulação e acessando menu Debug>I2C 

Memory>Internal Memory conforme a figura 11.5. 

 

Figura 11.5: Visualizando o conteúdo da memória EEPROM 

Note que na imagem acima, o display exibe o valor 0060 que corresponde 

ao Hexadecimal 3C que está salvo na primeira posição da memória. 

 

11.4 Salvando e recuperando dados int da EEPROM 

Qualquer EEPROM (mesmo aquelas embutidas em alguns 

microcontroladores) salva 1 Byte em cada posição de 

memória, o que em C corresponde ao tipo de dado char. Isto 

limitou o contador em 255, já que para alcançar 9999 é 

necessário o tipo int que ocupa 2 Bytes (ver capítulo 3: Tipos 

de dados). Para salvar uma variável int é necessário dividi-la 

em 2 Bytes, chamados MSB (Byte mais significativo) e LSB 

(Byte  menos significativo) do int. 

Byte MSB (variável/256) Byte LSB (variável%256) 

32
76

8 

16
38

4 

81
92

 

40
96

 

20
48

 

10
24

 

51
2 

25
6 

12
8 

64
 

32
 

16
 

8 4 2 1 

 

Figura 11.6: Dividindo tipo int em 2 Bytes 
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Isto significa que para armazenar o tipo signed int ou unsigned 

int são necessárias duas posições da EEPROM: uma para 

salvar o MSB e outra para o LSB. 

No programa anterior, altere os trechos realçados conforme 

o exemplo a seguir:  

 

11.5 Ciclo de vida da EEPROM 

Toda memória FLASH tem um ciclo de gravações limitado. 

Segundo o Datasheet da EEPROM 24Cxx é garantido pelo 

menos 1 milhão de gravações em cada posição da memória. 

Excedendo esse limite a memória passa a ignorar as operações 

de escrita naquela posição (e nas posições vizinhas devido ao 

excesso de descargas elétricas).  

Para o programa anterior é realizada uma gravação por pulso; 

supondo um contador de produção de 4000 unidades por dia 

... 

unsigned int contagem=0; 

 

void atualizaLCD(); 

//**************************************************** 

void main(){ 

    contagem=read_i2c(EEPROM,0)*256; 

    contagem=contagem+read_i2c(EEPROM,1);   

    ... 

    while(1){ 

  if(P3_2==0) x=1; 

  if(P3_2==1 & x==1){ 

    ... 

      save_i2c(EEPROM,0,contagem/256); 

      save_i2c(EEPROM,1,contagem%256);   

  } 

    } 

} 

//**************************************************** 

void atualizaLCD(){ 

 //Obtenha o código desta função no cap. 6.3.3 

} 

Alteramos a variável para 

o tipo unsigned int 

 

Lê o MSB na posição 0 

             

 

 
           Lê o LSB na posição 1 
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temos que 1.000.000 ciclos dividido por 4000 gravações/dia 

irá durar 250 dias, ou aproximadamente um ano em dias úteis. 

Para prolongar a vida útil da EEPROM, recomenda-se salvar 

as informações através de um botão, ou somente quando o 

sistema detectar uma queda de energia. 
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Comunicação Serial: 
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Mesmo existindo ha algumas décadas, somente 

recentemente os microcontroladores começaram a 

ser amplamente difundidos no Brasil, pois o maior 

entrave era a escasses de informações e o alto 

investimento para importação de chips e 

ferramentas de desenvolvimento. 

O microcontrolador foi um grande marco 

tecnológico que inovou a eletrônica digital ao  

encurtar os laços com a informática, sendo 

considerado o 8051 o modelo mais popular do 

mundo. 

Conhecer o funcionamento acerca dos 

microcontroladores e saber aplica-lo no 

desenvolvimento de projetos eletrônicos pode ser 

para o hobbysta, estudante ou profissional, o 

diferencial capaz de fazer frente às necessidades do 

presente e do futuro. É como ter em mãos um 

pequeno computador capaz transportá-lo até o 

limite da sua criatividade. 

O objetivo deste livro é abordar o estudo do 

microcontrolador 8051 com foco nas simulações em 

software e montagens práticas relacionadas com 

necessidades reais para inspirar o leitor desenvolver 

o seu potencial criativo e produtivo. 
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