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Prefácio 

Sendo o microcontrolador, um chip de baixo custo e dotado de Inteligência 

programável, é cada vez mais comum encontrarmos projetos com esta 

tecnologia. 

Há poucos anos atrás os projetos eletrônicos mais interessantes eram compostos 

de dezenas de circuitos integrados de alto custo e, além disso, eram difíceis de 

serem encontrados. Apesar de existirem há várias décadas, foi recentemente que 

os microcontroladores tornaram-se populares entre os profissionais e hobbistas 

na área da eletrônica.  

A flexibilidade de se fazer quase tudo com um único circuito integrado de baixo 

custo e a possibilidade de proteger os projetos contra cópias de propriedade 

intelectual impulsionou a grande aceitação dessa tecnologia no 

desenvolvimento dos equipamentos eletrônicos. O microcontrolador foi 

consolidado como elo entre a eletrônica e a informática, o qual tem viabilizado 

com que pessoas de conhecimento muito simplificado em circuitos eletrônicos  

desenvolvam projetos que antes demandavam anos de estudo.  

Por muitas vezes temos ideias fascinantes, mas sentimo-nos incapazes de levá-

las adiante por que nos falta conhecimento técnico para transformar nossos 

projetos em circuitos reais. Mas se todas as ideias pudessem ser desenhadas 

sempre num único chip, fácil de ser encontrado, teríamos a solução de qualquer 

projeto empregando o mesmo circuito eletrônico. Então, inevitavelmente somos 

conduzidos à tecnologia dos microcontroladores: Um novo e incrível universo 

de conectividade muito simplificada e uma poderosa linguagem de programação 

que praticamente faz do chip um computador independente. 

Para facilitar ainda mais a compreensão do conteúdo apresentado, foi utilizado 
uma kit de desenvolvimento para editar e compilar programas em C para os 
microcontroladores da família 8051. 

Para o total aproveitamento do livro, é recomendável que o leitor tenha noções 
básicas de eletrônica digital e resolva todos os exercícios teóricos e práticos 
propostos do site de estudos www.8051.com.br. 

O conteúdo foi planejado para o sólido aprendizado inicial, mas também poderá 
servir de material de referência no dia-dia do programador. 
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Introdução 

 

1.1. A Linguagem C 

Muitas das literaturas sobre os microcontroladores 8051 utilizam como 
linguagem de programação o Assembly (linguagem de máquina) que pode ser 
considerada, de uma forma geral, de difícil compreensão. Devido ao grau de 
dificuldade oferecido pelo Assembly, recomenda-se o uso desta linguagem 
quando há necessidade de tornar o código mais rápido e eficiente. 

Com programas extensos e com muitas rotinas, a utilização somente da 
linguagem Assembly dificulta muito a vida do programador. Já a linguagem C, 
foi criada para ser tão pequena quanto possível. Seu conjunto de comandos é 
bastante reduzido, mas, apesar disso, a linguagem é bastante flexível poderosa. 
O C é muito difundido no mundo e este é um dos motivos pelo qual a 
linguagem C tem se tornado cada vez mais utilizada na programação dos 
microcontroladores. 

Com o C é possível desenvolver programas com rapidez sem conhecer 
profundamente os microcontroladores, utilizando poucos comandos desta 
linguagem de programação. 

A linguagem C para computadores começou a ser difundida em 1983, no exato 
ano em que formulou-se um padrão para a criação de programas, denominado 
C-ANSI (American National Standard Institute). A popularidade e aceitação da 
linguagem C pela comunidade de usuários impulsionaram os grandes 
fabricantes de microcontroladores e hoje temos programação de 
microcontroladores nesta linguagem. 

Para divulgar mais a linguagem C para microcontroladores 8051, o livro 
difunde os seus recursos utilizando um kit didático, que possibilita desenvolver 
atividades de forma organizada e padronizada. 

 

CAPÍTULO 
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Visite o site de estudos www.u8051.com.br para obter informações sobre como adquirir 
o KIT de desenvolvimento para acompanhar este livro. 

1.2. A Família 8051 

Na década de 80, a empresa norte-americana Intel Corporation criou um 
Microcontrolador de 8 bits, o qual se tornaria o mais popular de todos os 
existentes no mercado, o 8051. 
Para reduzir o tamanho e o custo do hardware de um sistema baseado em um 
microcontrolador, a Intel embutiu alguns recursos a mais nesse 
microcontrolador, como por exemplo, um canal de comunicação serial e 
temporizadores, recursos que alguns de seus antecessores dispunham, no 
entanto eram difíceis de programar. 

Hoje, depois de mais de 30 anos de melhoria, o 8051 é fabricado por mais de 60 
empresas no mundo. Denominamos esses novos microcontroladores de “família 
8051”, pois possuem arquitetura comum, mesmo conjunto de instruções 
(códigos e instruções de programas) e são programados de forma similar ao 
tradicional e velho MCS-51 da Intel. Ao longo desses anos, diversos fabricantes 
modificaram seus microcontroladores, acrescentando outros recursos como: 
conversores A/D. módulos de PWM incorporado, memória E2PROM, 
comunicação Ethernet, etc. Atualmente existem mais de 700 variações deste 
chip. 

O componente que vamos estudar é o AT89S52, uma variação do MCS-51 da 
Intel, e pertence à “família 8051”, assemelhando-se em quase todos os aspectos 
do 8051.   

1.3. Ferramentas Recomendadas 
O kit de desenvolvimento, apesar de não ser obrigatório, é uma ferramenta que 
tornará o seu aprendizado muito mais produtivo. O kit tem por objetivo, ajudá-
lo a compreender as informações apresentadas, tendo em vista que você não 
precisará preocupar-se com eventuais problemas de montagem, podendo assim, 
dedicar-se totalmente ao aprendizado da programação do microcontrolador. 
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1.3.1. Primeiros Passos 

1 ) Adquira o kit para microcontrolador 8051 encomendando-o 
juntamente com o grupo de estudantes da sua turma. 

 
2 ) No site de estudos faça o download do pacote de programas 

necessários para edição, compilação e gravação das atividades 
propostas. 

 
Todos os programas utilizados neste aprendizado são gratuitos e não 
requerem taxa de licença. 

 
Temos tudo o que precisamos para prosseguir os estudos.  
 

 

1.3.2. Uma Visão Geral 

Acompanhe o exemplo de programa escrito na linguagem C em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este é um exemplo de programa em C que mantém o pino P0.0 do 
microcontrolador por aproximadamente dois segundos ligado (nível 1) e depois 
desliga-o (nível 0). A estrutura de repetição while faz com que os comandos 
internos à esta estrutura seja repetido infinitamente. 
 
O programa de exemplo precisa ser editado em um programa de editoração. 
Veremos mais adiante como editar os programas utilizando os recursos da 
linguagem C no software JFE Editor. 
  
Para gravar um programa no microcontrolador AT89S52, é necessário 
primeiramente, criar o programa e compilá-lo. 

#include<at89x52.h> 

#include<delay.h> 

 

void main(){ 

 

while(1){ 

  P0_0=1; 

   delay_ms(2000); 

  P0_0=0; 

   delay_ms(2000); 

   } 

} 
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O Keil-C é um exemplo de compilador para a família 8051 que 

requer licença de uso e oferece muitos recursos que tornam o 
desenvolvimento de projetos mais fácil e rápido. Você pode obter uma 

cópia de avaliação do Keil C no site http://www.keil.com/c51 

O que significa compilar o programa? 
 
Para criar o programa, utilizamos os comandos da linguagem C, os quais serão 
estudados neste livro. Futuramente esse programa criado será compilado por 
um compilador, ou seja, tudo o que digitamos no programa será convertido em 
comandos binários que é a única linguagem que o microcontrolador entende. 
Existem diversos compiladores no mercado para as mais variadas linguagens de 
programação. Entretanto, utilizaremos um compilador freeware, que não exige 
licença para uso. 
 

 
 

Nota  
 
 
  

Depois que o programa foi criado e compilado corretamente, o compilador cria 
um arquivo com a extensão .HEX (utilizado na maioria dos gravadores e 
simuladores), que obedece ao padrão de formatação hexadecimal da Intel e é 
portanto, o arquivo que deverá ser gravado na memória do microcontrolador. 
 
 

1.3.3. Etapas de Gravação 

Após a compilação do programa, podemos enviar o arquivo criado pelo 
compilador (arquivo a extensão .HEX) para o microcontrolador AT89S52. Para 
gravarmos o chip, é necessário ter em mãos um computador PC e um gravador 
de microcontroladores (ou o kit de desenvolvimento). 
 
Com um programa de gravação específico do gravador AT89S52 utilizado, é 
possível transferir o arquivo gerado pelo compilador (extensão .HEX ou .BIN) 
para o chip, através de um cabo de gravação conectado às portas de comunicação 
do computador, podendo ser: 
 

1 ) Através da USB do computador com o software GRAVADOR 
USB.EXE. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.2 - porta USB 
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Acompanhe o resumo das etapas de gravação: 
 
 

1) Criar o programa em um editor (ex.: JFE Editor). 

2) Compilar o programa. 

3) Verificar se o compilador gerou o arquivo para a gravação do chip 
(arquivo .HEX). 

 

4) Conectar o gravador ao PC. 

5) Transferir o arquivo gerado pelo compilador (.HEX ou .BIN) para o 
chip através do programa de gravação (AEC_ISP.EXE ou 
GRAVA.EXE). 

 
 
É importante que até este ponto você tenha compreendido, de uma forma geral, 
o processo de gravação dos microcontroladores. Este processo é válido e pode 
ser aplicado para qualquer tipo de microcontroladores, inclusive de outras 
famílias: PIC, AVR, FreeScale, etc; Variando apenas, os programas. 
 
Vamos estudar a estrutura do microcontrolador AT89S52 da Intel.  
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Características do AT89S52 

 

2.1. O AT89S52 

Os microcontroladores 8051 apresentam diversos recursos que ajudam o 
programador a elaborar programas para interagir com o “mundo exterior” 
conectado ao chip. Esses recursos, criados por seus fabricantes, têm como 
hardware básico o antigo 8051 (tecnológica CMOS) fabricado pela Intel. 
 
Estrutura Interna do Microcontrolador AT89S52 

 CPU de 8 bits otimizada para aplicações de controle 

 8Kbytes de ROM (memória onde o programa compilado é armazenado) 

 256Bytes de RAM de dados (espaço para variáveis de programa) 

 32 pinos de entrada e saída (I/O) programáveis 

 Modo de programação serial  ISP (In-System Programmable) 

 Três timers/counters para geração de tempos e contagens 

 Comunicação serial 

 Programável Watch Dog Timer 

 Estrutura de interrupção com dois níveis de prioridade 

 Oscilador de relógio on-chip 

 Operação de 0Hz a 33MHz 

 Proteção contra cópias (lock bit) 

 Alimentação de 4 a 5,5V  

 
O microcontrolador AT89S52 possui internamente diversos dispositivos que 
permitem mais atividades com um único chip, eliminando consideravelmente a 
necessidade de componentes externos. 

CAPÍTULO 
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P3.0 a P3.7                              P1.0 a P1.7 

P0.0 a P0.7                          P2.0 a P2.7 

RAM FLASH 

Cabo de 
gravação 

Controlador do PORT 1 Controlador do PORT 3 

Controlador do PORT 0 Controlador do PORT 2 

Canal 
ISP 

Estrutura Interna do Microcontrolador AT89S52 
A seguir observe a arquitetura interna do AT89S52 em um diagrama de blocos 
simplificado: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – diagrama de blocos do AT89S52. 

 

Ports: na família 8051, existem 32 I/O’s que têm como função fazer a 
comunicação entre o “mundo” interno e externo do chip. São divididos em 
quatro ports: P0, P1, P2, P3 de forma que cada port é composto de oito pinos 
físicos e estão ligados internamente ao chip em um barramento de 8 bits. 

Timers/Counters: nos microprocessadores em geral, os temporizadores são 
utilizados para gerar contagem de tempo, medir largura de pulsos externos, 
troca de tarefa e muitas outras funções. O microcontrolador AT89S52 possui 
internamente três contadores/temporizadores denominados timer 0, timer 1 e 
timer 2. Ambos podem ser configurados para operar individualmente e podem 
ser habilitados por software ou hardware. 
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Na função de contador, a contagem será incrementada em resposta a uma 
transição de “1” para “0” (borda de descida) do seu correspondente pino de 
acionamento, T0 (P3.4) e T1 (P3.5). Nesta função, os pinos externos (T0 e T1) 
são monitorados a 1/24 da velocidade do oscilador. 

Interrupções: a interrupção é um pedido para parar o processamento corrente e 
efetuar outro, referente a interrupção solicitada, desde que ela esteja habilitada e 
possa ser aceita. A vantagem da interrupção está na simplificação do hardware, 
pois não é preciso fazer com que o sistema fique monitorando o funcionamento 
de certos dispositivos e periféricos, eles é que chamam a atenção do sistema. Há 
sete fontes de interrupção: por software, interrupção solicitada por periférico 
externo e interrupção solicitada indiretamente (por tempo, por comunicação 
serial, etc.). A interrupção é uma das mais importantes ferramentas dos 
sistemas de controle microprocessados e consiste em interromper um programa 
de acordo com as necessidades de eventos externos e internos. 

Porta serial: porta de comunicação de dados full duplex que pode enviar e receber 
informações serialmente. Podemos facilmente conectar a essas portas seriais 
componentes que codificam dados de entrada em protocolos RS232, RS485, 
RS422, etc. Alguns exemplos de dispositivos que utilizam este protocolo são 
computadores, módulo GPS, impressora fiscal, leitores de código de barras, 
leitores de cartões magnéticos, etc. 

Memória flash (ROM): espaço de memória destinado a armazenar o 
programa.HEX enviado pelo gravador durante o processo de gravação. Uma vez 
gravado, o microcontrolador passa a funcionar de forma independente das 
ferramentas de desenvolvimento tais como: PC, gravador e kit de 
desenvolvimento e manterá íntegros os dados em sua memória ROM (read-only 

memory) por mais de 50 anos.  

 

2.2. A Memória do AT89S52 

Na família 8051, temos 8Kbytes de memória de programa ROM para 

armazenar o programa.HEX e 256 Bytes de memória RAM para armazenar as 
variáveis do programa que estão remanejados da seguinte maneira: 

1) 128 Bytes de uso geral (para variáveis criadas pelo programador). 

2) 128 Bytes reservados para registro de funções especiais (SFR’s Special 

Register Funcion), tais como portas de entrada e saída, timers, 
comunicação serial, etc; definidas no arquivo header AT89x52.h. 
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Este livro propõe apenas atividades que utilizam a memória interna 
do AT89S52, tendo em vista que o acesso à memória externa está 

atualmente em desuso nos microcontroladores modernos. 

2.2.1. Memória de dados Interna e Externa 

A memória de dados RAM (Random Access Memory) do 8051 é dividida em 
memória interna e memória externa. A interna apresenta uma baixa capacidade 
de 128 Bytes destinada ao usuário para implementação de programas, e outra 
parte, também com 128 Bytes, é reservada aos registradores de funções especiais 
(SFR’s) que permitem, entre outras coisas, a configuração do sistema.  

 

 
Nota  

 
 
  

2.3. Registradores de funções especiais 
 

Todas as informações temporárias do microcontrolador são alocadas em 
variáveis de programa. Na arquitetura do 8051 estas variáveis são chamadas de 
registradores. Parte destes registradores (128) são reservados para uso do próprio 
chip. Por exemplo, ao mudar o nível lógico do pino P0.1, estamos na verdade, 
mudando o dado contido no registrador associado à P0.1 que depois é refletido 
no respectivo pino (P0.1 é colocado em nível 1). Como P0.1 é uma variável que 
não foi criada pelo programador, chamamos P0.1 de registrador especial, tendo 
em vista que seu conteúdo pode ser alterado. Estes registradores e vários outros 
estão alocados na memória RAM e são a parte mais importante do chip. Seu 
nome real está em notação hexadecimal, entretanto, utilizamos seu “apelido” 
que facilita o desenvolvimento e o entendimento do programa. A figura 2.2 
mostra alguns registradores presentes na família 8051 através dos seus apelidos 
de bit e Byte, assim como seus endereços físicos absolutos na memória RAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 – Mapa dos registradores especiais SFR do 8051. 
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Podemos trabalhar com os registradores especiais utilizando seus “apelidos” ou 
seu endereço físico absoluto da memória RAM. 
Em seguida veja os SFR’s que fazem referências aos ports paralelas do 8051, 
com seus apelidos seguidos pelos seus endereços físicos absolutos em 
hexadecimal. 
  

PORTS P0, P1, P2 e P3 

 P0 (80H) 

 P1 (90H) 

 P2 (A0H) 

 P3 (B0H) 

 

P0, P1, P2 e P3 são posições na memória RAM que contêm os dados dos ports do 
microcontrolador. Qualquer escrita realizada em um desses registros 
automaticamente altera todo o conteúdo presente na saída do chip. 
 

STACK POINTER 

 SP (81H) 
 

É um registrador utilizado como pilha de endereços de retorno de sub-rotinas, 
que informa para o microcontrolador o ponto de retorno no programa principal 
depois de executada uma sub-rotina ou término de uma interrupção. Ele é 
acessado pelas instruções PUSH e POP e é indiretamente manipulado pelas 
instruções CALL/RETURN que são utilizadas em sub-rotinas na linguagem 
Assembly. Na linguagem C este registrador é manipulado automaticamente pelo 
compilador e não necessita da intervenção do programador.  

 

TIMER 0 e TIMER 1 

 TH1 (8DH) 

 TL1 (8BH) 

 TH0 (8CH) 

 TL0 (8AH) 
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O AT89S52 possui 3 timers que podem ser programados para trabalharem 
como geradores de tempo (timer’s) ou como contadores de pulsos (contadores). 
O conjunto de dois registradores de 8 bits, TH e TL, formam um único 
registrador de 16 bits. Neste livro os timers/counters serão apresentados no 

modo de 16 bits. 

  

TIMER CONTROL REGISTER 

 TCON (88H) 

 TL1 (8BH) 

 TH0 (8CH) 

 TL0 (8AH) 

 

TIMER MODE REGISTER 

 TMOD (89H) 

Permite programar os modos de atuação de cada timer existente no 
microcontrolador. 
 

 
POWER CONTROL REGISTER 

 PCON (87H) 

É um registrador usado para controlar os modos de funcionamento do 
microcontrolador com relação ao consumo de energia e detentor também do 
registrador SMOD utilizado na configuração do modo da comunicação serial. 
 

 

SERIAL BUFFER 

 SBUF (99H) 

A transmissão de dados no 8051 é realizada pelo registrador especial SBUF 
(serial buffer). Fisicamente dentro do chip temos dois SBUF, um para 
transmissão e outro para recepção, mas para o software só existe um SBUF. 
 
 

IP e IE (Interrupt Priority e Interrupt Enable) 
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 IE (A8H) 

 IP (B8H) 

São registradores de funções especiais responsáveis pelas interrupções do 
microcontrolador. O registrador IP (Interrupts Priority) define a prioridade no 
atendimento das interrupções pelo processador. O registrador IE (Interrupts 
Enable) habilita ou desabilita todas as interrupções do microcontrolador. Seu 
funcionamento é parecido com o de uma chave geral. Veremos mais adiante 
quando chegarmos ao capítulo que trata das interrupções. 
 
 

2.4. Pinagem do Microcontrolador AT89S52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     (encapsulamento SMD) 
 
 

Figura 2.3 – Tipos de encapsulamento. 

 
 VCC – Alimentação de +5V 

 GND ou VSS - Terra 
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Port P0: composto por oito pinos. É utilizado para comunicação de entrada e 
saída (I/O’s) de dados. É o Port que fornece mais corrente em relação aos 
demais. Suas saídas são em coletor aberto e por não possuir resistores de Pull Up 
apenas fornecem nível 0 e flutuante (aberto). Para produzir nível alto na saída 
deste Port é necessário conectar resistores de 4,7K nos respectivos pinos em 
relação ao +VCC. Esta característica (saídas em coletor aberto) permite ao 
microcontrolador manipular tensões maiores que +5V. 
 
Port P1: barramento composto por oito pinos. É utilizado para comunicação de 
entrada e saída (I/O’s) de dados. Durante o processo de gravação é através de 4 
pinos deste  Port que o arquivo . HEX é gravado na memória do chip. Por este 
motivo, o Port P1 é ultimo a ser utilizado tendo em vista que durante o processo 
de gravação, este Port é parcialmente ocupado pelo cabo de gravação. 
 

Port P2: barramento composto por oito pinos. É utilizado para comunicação de 
entrada e saída (I/O’s) de dados e por não possuir funções especiais, é 
preferivelmente utilizado para saída de dados. 
 
Port P3: possui funções especiais em seu barramento, pois nele estão ligados o 
canal de comunicação serial, as interrupções, os timers e os contadores (veja 
abaixo as função especial de cada pino). Pode ser utilizado também como port 
de escrita e leitura de dados (I/O). Tipicamente neste port são conectados 
dispositivos de entrada, tais como: teclas e sensores.  
 

 P3.0  RxD, entrada serial 

 P3.1  TxD, saída serial 

 P3.2  INT0, interrupção externa 0 

 P3.3  INT1, interrupção externa 1 

 P3.4  T0, entrada para o timer 0 

 P3.5  T1, entrada para o timer 1 

 

 P3.6 e P3.7, são utilizados para escrita e leitura na memória de dados 
externa, atualmente em desuso, e portanto, e foge do escopo deste livro. 

 
RST: assim como seu no seu computador, nos microcontroladores existe um 
pino de RESET, cuja função é reiniciar o programa. 
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Os capacitores ligados aos pinos 
XTAL1 e XTAL2 produzem a 

oscilação, enquanto que o Cristal tem a 
função de estabilizar esta freqüência. 

EA/VPP: External Access Enable. Informa a CPU se o programa .HEX está 
dentro do microcontrolador (ROM), ou se está numa memória externa. 
Se utilizarmos memória de programa interna, fixamos este pino físico em “1”, 
já se formos trabalhar com memória de programa externa (no caso de 
programas muito extensos), esse pino deve ser fixado em “0”. Lembrando que, 
de acordo com o modelo de microcontrolador usado, o tamanho da memória 
interna varia. 
 
XTAL1 e XTAL2: pinos através dos quais será conectado o cristal que gera o 
clock externo para o componente. O AT89S52 possui um oscilador interno 
ligado a esses pinos e todo o sincronismo de execução das tarefas será baseado 
na freqüência de pulsos desse oscilador. Podemos utilizar cristais como 
geradores de clock externo, respeitando as freqüências máxima e mínima de 
trabalho de cada componente da família 8051. 

 
2.5. O ClocK 
Internamente ao microcontrolador existe um circuito oscilador (clock), o qual 
depende apenas da ligação de um cristal e de dois capacitores para funcionar. O 
Cristal é energizado, começa a oscilar e gera um sinal senoidal periódico, a 
freqüência de oscilação é fixa e corresponde a freqüência nominal do cristal 
utilizado. Esse sinal que vem do cristal entra no oscilador interno que o 
transforma numa onda quadrada, a qual servirá como um relógio para o 
microcontrolador. Desta forma sincroniza a execução de qualquer atividade 
interna da máquina, ou seja, o tempo exigido para a execução de cada instrução 
do programa está diretamente ligado à freqüência de trabalho desse conjunto: 
oscilador interno e cristal. 
 
 
   

 
 
 
 
 

Figura 2.4. 
 

Ligação do cristal:  
 
 

      Nota  
 
 
 

Figura 2.5. 

Forma de onda 
gerada pelo Cristal 

Forma dentro do 
microcontrolador 
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Aspecto do cristal: 
 

A seguir observe alguns modelos cristal: 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                       (b)                                      (c) 
 

Figura 2.5 – Tamanhos de cristal: normal (a), compacto (b) e SMD (c). 

 
 

2.6. Ciclos de Máquina 

Como citado no item anterior, o conjunto oscilador interno e cristal é que gera e 
controla os ciclos de trabalho da máquina, porém a contagem de tempo não é 
medida pela freqüência de oscilação do cristal e sim através do que chamamos 
de CICLO DE MÁQUINA. Cada ciclo de oscilação do cristal gera um pulso (P) 
e cada dois pulsos caracterizam um estado S (state). Uma seqüência de seis 
estados (S1 a S6) corresponde a um CICLO DE MÁQUINA. Todas as 
atividades do microcontrolador são comandadas por esses pulsos e seus seis 
estados. 
 

Assim, um CICLO DE MÁQUINA é constituído de seis estados (S1 a S6) que 
correspondem a doze pulsos ou ciclos do cristal. A freqüência real de trabalho 
do 8051  (medida em ciclos de máquina) pode ser calculada da seguinte forma: 
 

Ciclo de máquina = f [Hz] do cristal /12 

 
Representação de um CICLO DE MÁQUINA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.6 – Representação dos Ciclos de Máquina do 8051. 

1 ciclo de máquina 

ciclo de 
máquina 
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2.7. Reset 

Ao energizarmos um microcontrolador, o estado de seus registradores internos 
é imprevisível. Para que isto não ocorra, foi necessária a inserção de um sinal de 
RESET, o qual inicializa o sistema de forma padronizada. Esse sinal é ligado a 
um pino físico do chip chamado RST, e para que ele seja ativado, devemos 
manter nível lógico 1 nesse pino por mais de dois ciclos de máquina. 
 
Sempre que ligamos ou energizamos o circuito microcontrolado, é interessante 
que o chip seja resetado. Para isso é necessária a inserção de um circuito 
eletrônico bem simples, mas capaz de realizar esse procedimento que 
costumamos chamar de POWER ON RESET. 
 
Além disso, é interessante que exista um botão para que o usuário possa 
reiniciar o sistema sempre que for necessário (reset manual). Em seguida 
apresentamos um exemplo de circuito para os dois modos de reset. 
 
No reset, vários registradores são forçados a estados predefinidos. O programa 
retorna para o início da ROM. Durante o reset, todos os pinos de entrada e 
saída vão a nível alto (apenas nesse instante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.7 – Circuito de reset. 
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3.  

4.  

5.  

 

JFE EDITOR 

 

3.1. Conhecendo o JFE EDITOR 

O JFE Editor é uma interface de desenvolvimento de programas para 
microcontroladores. No entanto, esta interface é apenas de um editor de textos 
com realce colorido dos comandos (SINTAXE HIGHLIGHT) da linguagem C. 
A compilação do programa que criamos e a geração do arquivo .HEX é 
realizada pelo SDCC (Small Device C Compiler), amplamente utilizado por 
desenvolvedores de softwares para o sistema operacional LINUX, bem como 
para a criação do próprio LINUX. 
 
 

3.1.1. Principais Características 

 Linguagem C estruturada com funções 

 Código de máquina rápido e otimizado pelo SDCC 

 Os programas são facilmente adaptados para outros microcontroladores 

da família 8051. 

 Programação estruturada com instruções: IF –ELSE, FOR, WHILE, 

SWITCH CASE. 

 Variáveis como bit, char, int e long (ver págna 32) 

 Realce colorido dos comandos (sintaxe highlight) da linguagem C 

 
 

3.2. Instalação do JFE Editor 

No site de estudos é possível baixar a versão completa do JFE Editor juntamente 
com o SDCC Compiler, que permite criar programas para microcontroladores 
8051. 

CAPÍTULO 
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O JFE Editor está configurado para ser instalado automaticamente 
na pasta (diretório) C:\8051 e SOMENTE funcionará neste 

diretório. 

Após baixar o JFE Editor, instale o programa, rode-o com um clique duplo em 
seu ícone sem alterar as opções de instalação.  

 

 
Nota  

 
 
 

3.2.1. Localização do JFE Editor 

Após a instalação, rode o JFE Editor com um clique duplo sobre o seu ícone 
localizado em C:\8051. O nome do arquivo executável é jfe.exe  

 
 
 

 
 

Figura 3.1 – Ícone do programa JFE Editor. 

 
 

3.3. Painel de Controle 

O JFE Editor (Jean’s File Editor) é um editor de textos com reconhecimento dos 
comandos da linguagem C para microcontroladores. No entanto, toda 
inteligência deste editor está no compilador SDCC, que em conjunto com o JFE 
Editor, resulta num excelente ambiente de desenvolvimento freeware. O JFE 
possui um painel de controle muito simplificado, permitido desenvolver seus 
programas com muita facilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 – JFE Editor. 
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3.4. Barra de Ferramentas e Menus 

Na barra de ferramentas encontramos diversos recursos que ajudam na edição 
dos programas. Vamos conhecer as ferramentas mais importantes e sua 
descrição. 

 

3.4.1. Menu File 

File New Gera uma nova janela para edição do programa 
File Open Abre um arquivo criado anteriormente 
File Close Fecha o arquivo que você está editando 
File Save Salva as modificações do seu programa 
File Save As... Salva o arquivo, podendo salvar com outro nome 
File Exit Sai do programa JFE Editor 

 

3.4.2. Menu Edit 

Undo Desfaz a alteração do texto 
Redo Refaz a modificação do comando Undo 
Cut Recorta o texto selecionado 
Paste Cola o texto numa parte selecionada do programa 
Find Permite realizar a busca de palavras no programa 
Replace Substitui um texto no seu programa 

 

3.5. Como Editar e Compilar um Programa no JFE 
Editor 

 
3.5.1. Edição 

Editar um programa no JFE Editor é muito simples: 
 

1) Abra o  JFE Editor (localizado em C:\8051\jfe.exe). 

2) Através do menu File  New gere um novo arquivo. 

3) Salve seu novo programa através do menu File  Save. 

4) Digite o nome do arquivo (SEM ESPAÇOS, sem acentos, sem 

cedilhas), acrescente a extensão .C e depois clique no botão salvar 

(veja o exemplo ilustrado a seguir). 
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Para compilar o seu programa, o arquivo .C deve necessariamente 
estar armazenado em alguma pasta do computador. O SDCC irá 
gerar um erro ao tentar compilar arquivos a partir de Pendrives,  
logins de usuários ou qualquer unidade diferente da unidade C. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Salvando um programa no JFE Editor. 
 

 

Nota  
 
 
 

3.5.2. Compilação 

Depois que seu programa for editado, é preciso compilá-lo para ser gerado o 
arquivo necessário para a gravação do chip (arquivo com extensão .hex). Para 
isso, basta pressionarmos o botão compilar com o mouse ou pressionar as teclas 
Ctrl e F9 juntas. Na mesma pasta em que o programa .C está salvo aparecem os 
arquivos criados na compilação (arquivo . hex). 

 

3.5.3. Erros de Compilação 

O SDCC Compiler não pode compilar o programa caso o programador tenha 
cometido algum dos seguintes erros: 

 Erro de edição do programa (muito freqüente). 

 Tenha nomeado o arquivo com ESPAÇOS, acentos o CEDILHAS. 

 Esteja compilando o programa a partir de Pendrivres ou qualquer outra 

unidade diferente de disco local C:\8051. 

   

Caso o programa tenha erros de edição de programa (também chamados de 
erros de sintaxe), ao compilá-lo, surge uma mensagem na caixa inferior de 
mensagens o erro cometido pelo programador e a linha de programa onde o erro 
ocorreu. 
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A linha de programa com erros de sintaxe e/ou edição será indicada na caixa 
inferior do JFE Editor. O programa a seguir contém um erro de sintaxe (syntax 
error). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 –Exemplo de erro na compilação. 

 

A linha de programa com erros de sintaxe e/ou edição será indicada na caixa 
inferior do JFE Editor. Clicando duas vezes sobre a mensagem de erro, o 
programa pula automaticamente para a linha correspondente, mostrando o erro. 

3.5.4. Nome dos arquivos gerados na Compilação 

Quando uma compilação é executada sem erros pelo programador, O SDCC 
Compiler gera dentro da pasta do Arquivo.C os seguintes arquivos:  

 

 Arquivo.HEX  Compatível com o software de gravação AEC_ISP.EXE 

via cabo paralelo e software GRAVA SERIAL.EXE via cabo serial. 
 

 Arquivo.BIN  Compatível apenas com o software de gravação GRAVA 

SERIAL.EXE via cabo serial. 

 

O procedimento de gravação é executado por um terceiro software que está 
nos apêndices A e B ao final do livro.  

Linha em que o 
erro foi cometido 
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A partir deste ponto do livro, todos os programas devem ser editados 
no JFE Editor e não são compatíveis com outros Compiladores como 
Turbo C, Dev C++, etc (pois estes são compiladores para 
computadores e não para microcontroladores). 

 

 

 

 

EElleemmeennttooss  ddaa  LLiinngguuaaggeemm  CC  

 

4.1. Introdução à Linguagem C 

Neste capítulo vamos estudar detalhadamente a linguagem C com ênfase nos 
microcontroladores 8051. 

 

Nota  
 
 
 
O emprego da linguagem C na programação dos microcontroladores não é 
complicado, mas exige o conhecimento mínimo da estrutura de programação e 
conhecimento sobre as estruturas internas do 8051, para fazer programas 
eficientes e compactos, tendo como resultado economia de memória e maior 
rapidez no processamento do programa pelo chip. 

Vejamos um exemplo do programa exemplo1.C: 

 
 

 

 

 

 

Com o uso inteligente dos comentários e funções, o programa se torna mais 
compreensível. Programas extensos podem ser divididos em sub-rotinas 

CAPÍTULO 
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#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 

 

 void main(){     //declara início do programa 

     P2_0=1;     //liga o pino P2.0 

}       //declara fim do programa 
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Não se preocupe caso não tenha entendido o programa1c. Ao longo 

deste livro os programas serão abordados de forma mais detalhada. 

(funções) que ocasionalmente consumirão menos memória do microcontrolador 
e tornarão o seu processamento mais rápido. 

O programa exemplo1.C descrito anteriormente, tem como função ativar o pino 
P2.0 do microcontrolador. 

Conforme comentado nos capítulos anteriores, para o programa exemplo1.C ser 
gravado no microcontrolador, precisamos primeiramente compilá-lo, ou seja, 
transformar os comandos digitados na linguagem C em linhas de comandos de 
máquina que obedecem o padrão hexadecimal da Intel. 

Conteúdo do arquivo exemplo1.hex gerado no JFE Editor: 

:040000000200383290 

:01000B0032C2 

:0100130032BA 

:01001B0032B2 

:0100230032AA 

:01002B0032A2 

:100038007581CF120034E582600302002C7900E953 

:100048004400601B7A00900080780075A000E4935B 

:10005800F2A308B8000205A0D9F4DAF275A0FF7877 

:1000680000E84400600C7900900000E4F0A3D8FC9C 

:08007800D9FAF6D8FD02002CB4 

:0C002C0012003180FED28022758200227A 

:00000001FF 

 

 

Nota  
 
 
 
 
 

4.2. A Linguagem C é Case Sensitive  

Isto significa dizer que C diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Os 
identificadores: CONTADOR, contador, Contador são diferentes entre si e 
especial atenção deve ser dada a esse fato, pois ao criarmos uma variável de uma 
maneira e escrevê-la de outro, gera-se um erro na compilação. Essa regra aplica-
se também a todos os comandos da linguagem C. Os comandos devem ser 
escritos com letras minúsculas, ex.: while, for, if.  
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4.3. Palavras Reservadas  

A linguagem C possui um conjunto de palavras reservadas que não podem ser 
usadas como variáveis de programa ou para outros fins. As palavras reservadas 
da linguagem C (padrão ANSI) são: 

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 4.1 - Palavras reservadas do padrão ANSI-C. 

 

 

As palavras realçadas com a cor cinza são as mais freqüentemente utilizadas 
para o aprendizado da Programação C para microcontroladores 8051. 

 

Para facilitar o uso de algumas características da família 8051, o SDCC Compiler 
adiciona novas palavras ao conjunto-padrão de palavras reservadas do C: 

bit interrupt using sfr 
 

Tabela 4.2 - Conjunto adicionado ao padrão ANSI-C. 

 

 

Uma palavra reservada da linguagem C não pode ser utilizada pelo 
programador como uma variável do programa. A seguir temos um exemplo de 
erro no emprego destas palavras:   

while = 1; 

int = 200; 

 

 



 

  
31 

Assim como as palavras reservadas, temos um conjunto de registradores que 
também não devem ser utilizados para outros fins. São eles: 

TCON Timer/counter control 

SCON Serial port control 

IE Interrupt Enable 

IP Interrupt priority control 

PSW Program status word 

ACC Accumulador 

B B 

SP Stack pointer 

DPL Data pointer Low Word 

DPH Data pointer High Word 

PCON Power control 

TMOD Timer/counter mode control 

TL0 Timer/counter 0 low Byte 

TL1 Timer/counter 1 low Byte 

TH0 Timer/counter 0 high Byte 

TH1 Timer/counter 1 high Byte 

SBUF Serial data port 

P0 Port P0 

P1 Port P1 

P2 Port P2 

P3 Port P3 

 
Tabela 4.3 - Conjunto de registradores do 8051. 

 

A seguir temos um exemplo de erro no emprego destas palavras:   

int B = 10; 

int SBUF = 3; 
 

Não podemos declarar variáveis com o nome de SBUF, pois SBUF é uma 
palavra reservada da linguagem. Uma lista completa das palavras reservadas 
pode ser examinada no arquivo C:\8051\SDCC\INCLUDE\AT89X52.H 

 

4.4. Comentários 

Os comentários recebem o nome de “documentação do programa” e é de vital 
importância para entendermos futuramente o programa. O compilador SDCC 
Compiler aceita dois tipos de marcadores de comentários: os comentários de 
múltiplas linhas e os comentários de linha. 



 

  
32 

Os comentários de múltiplas linhas devem iniciar com /* (barra-asterísco) e 
terminar com */ (asterisco-barra), exemplo: 

/*  

TUDO OQUE ESTIVER ENTRE OS MARCADORES DE 

COMENTÁRIO É IGNORADO PELO COMPILADOR  

*/ 

Os comentários de linha iniciam com // (dupla barra) e o que estiver depois 
dele na mesma linha é ignorado pelo compilador, exemplo: 

 

 

 

 

 

 

4.5. Tipos de Dados 

Toda variável usada em um programa deve ser declarada como de um 
determinado tipo, ou seja, assume um certo número de Bits (tamanho) que 
define suas características. As variáveis podem ser definidas como: 

 

Tipo de dado bits Bytes Alcance 

bit 1  0 a 1 

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 4.4: - Tipos de dados 

4.5.1. Constantes - const 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 
 

 void main(){     //declara início do programa 

     P2_0=1;     //liga o pino P2.0 

}       //declara fim do programa 
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Na linguagem C, os comandos iniciados pelo caractere # são os 
únicos que não recebem ponto-e-vírgula no final da sintaxe. 

Podemos definir a um símbolo valores constantes pela função const, utilizada 
quando definimos um valor numérico ou uma string para um símbolo.  

No momento da compilação, o compilador encarrega-se de trocar todos os 
símbolos criados pelo seu respectivo valor. Exemplo: 

const LIGADO=1; 

const DESLIGADO=0; 

const TEMPO_MAXIMO=100;  

 

Após a definição dessas constantes, é possível utilizar as palavras como tendo 
mesmo significado do valor numérico igualado. 

 

4.5.2. Definições - #define 

No tópico anterior vimos a utilização de constantes. As definições servem para 
criar novos símbolos que sejam equivalentes a outros já existentes. No 
momento da compilação, o compilador encarrega-se de trocar todos os símbolos 
criados pelo seu respectivo valor. Exemplo: 

 

#define MOTOR P2_0 

#define LAMPADA P2_1 

 

 
 

Nota  
 
 
 
 
Os comandos de definição #define e const servem para tornar o programa mais 
compreensível e podem ser utilizados sempre que forem úteis e por tendo em 
vista que são eliminados durante a compilação, acabam por não consumir  
memória extra do microcontrolador. 
 
 
A seguir temos dois programas iguais. Veja como os comandos de definição 
auxiliam na compreensão do programa. 
 
Exemplo de um programa utilizando os comandos de definição: 
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Neste livro as funções da linguagem C são abordadas com ênfase em 
microcontroladores, o que reduz a diversidade de comandos estudados 
sobre a linguagem C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de um programa sem os comandos de definição: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Funções 

Quando temos no programa comandos que são repetidos várias vezes, podemos 
utilizar o recurso da função. As funções são blocos modulares de comandos que 
podem ser “chamados” de diferentes pontos do programa, para que não sejamos 
forçados a reescrevê-los todas as vezes necessárias. 

 

Nota  
 
 
 

4.6.1. Estruturas das Funções 

As funções devem ser declaradas antes de serem chamadas. 

As funções podem conter parâmetros que carregam informações para o bloco de 
comandos da função. 

Para chamar uma função inserimos seu respectivo nome no trecho do programa 
em que a mesma deva ser executada (chamada ou CALL em Assembly). 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 

#define LAMPADA P0_0 

const LIGADO=1; 

 

void main(){     //declara início do programa      

 P0=0;              //desliga todos os pinos    

LAMPADA=LIGADO;    //liga o pino P0.0 

}       //declara fim do programa 

 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 
 

 void main(){     //declara início do programa 

    P0=0;      //desliga todos os pinos 

P0_0=1;     //liga o pino P0.0 

}       //declara fim do programa 
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Finalizada a função, o programa retorna na linha seguinte ao comando que a 
chamou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante observar que todas as novas funções do programa devem ser 
declaradas antes da função principal (main). 

 

4.6.2. O Tipo void 

O void, que traduzido para o português quer dizer “vazio”, é um tipo de dado 
utilizado em funções que não retornam nada e também em funções que não 
possuem nenhum parâmetro declarado. A função main para o 8051 é um 
exemplo de função que não retorna nada e não recebe nenhum parâmetro.   

Devido o direcionamento dado à Linguagem C para microcontroladores 8051, 
as funções abordadas neste livro não retornarão valores e por isso sempre 
utilizarão o identificador void para preceder o nome da função. 

 

4.7. O Comando #include 

Os arquivos cabeçalho (ou header em inglês) contém definições para que o 
arquivo na linguagem C possa ser compilado. O header é para o compilador, um 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 

#include<delay.h>    //contém as definições do chip 

 

  

void piscaLED(){    //declara início da função piscaLED 

     P2_0=1;     //liga o pino P2.0 

  delay_ms(1000);  //aguarda 1 segundo 

     P2_0=0;     //desliga o pino P2.0 

  delay_ms(1000);  //aguarda 1 segundo 

}       //declara fim da função piscaLED 

 

 

void main(){     //declara início do programa 

 piscaLED();   //chama a função pisca led 

}       //declara fim do programa 
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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, não é possível gravar um 
AT89C52 com o gravador do AT89S52. 

dicionário que contém o significado dos comandos peculiares ao 
microcontrolador. O compilador somente entende o significado do termo “P0” 
por que o header AT89x52.h contém sua definição. Na compilação, baseado 
nesse arquivo header, o compilador gera o código correto para a utilização das 
funções. Algumas dessas funções já estão compiladas e embutidas no próprio 
compilador, gerando então, o código correto no momento da sua linkagem (união 
do arquivo header com o arquivo.C e outros arquivos do compilador. As funções 
embutidas no compilador ficam em C:\8051\SDCC\LIB\SCR). 

Todos os programas em C para microcontroladores tem pelo menos, um 
arquivo de cabeçalho. O nome deste arquivo depende do microcontrolador 
utilizado.  

Todos os microcontroladores da família 8051 possuem uma variação na série do 
mesmo modelo, observe as letras ‘S’ e ‘C’:  

 

AT89C51 ou AT89S51  

AT89C52 ou AT89S52 

 

                                                                           Figura 4.1. – Diferenças entre a série ‘S’ e ‘C’. 

Ambos chips são compatíveis (exceto no método de gravação). No caso dos 
microcontroladores da série “S” são classificados como In-System Programmable 
e podem ser reprogramados no próprio circuito em que serão utilizados. No 
caso dos microcontroladores da série “C”, estes utilizam gravação paralela 
envolvendo vários pinos de gravação, os quais não devem estar conectados a 
outros circuitos durante esse período Por este motivo, os microcontroladores da 
série “C” estão cada vez mais caindo em desuso. Ambos microcontroladores 
podem ser reprogramados mais de mil vezes. 

Em função da variação entre série “C” e “S”, o arquivo cabeçalho (header), o 
qual contém as definições dos registradores e palavras reservadas do chip é 
nomeado de AT89X52.H. A letra “X” presente no nome deste arquivo deve ser 
entendida como letra “curinga”, tornando esse header compatível com os 
microcontroladores das duas séries (“C” e “S”). 

 
 
Nota  
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Conteúdo parcial do arquivo AT89X52.H contido no SDCC Compiler: 

sfr at 0x80 P0           

sfr at 0x81 SP           

sfr at 0x82 DPL          

sfr at 0x83 DPH          

sfr at 0x87 PCON         

sfr at 0x88 TCON         

sfr at 0x89 TMOD         

sfr at 0x8A TL0          

sfr at 0x8B TL1          

sfr at 0x8C TH0          

sfr at 0x8D TH1          

sfr at 0x90 P1           

sfr at 0x98 SCON         

sfr at 0x99 SBUF         

sfr at 0xA0 P2           

sfr at 0xA8 IE           

sfr at 0xB0 P3           

sfr at 0xB8 IP           

sfr at 0xC8 T2CON        

sfr at 0xC9 T2MOD        

sfr at 0xCC TL2          

sfr at 0xCD TH2          

sfr at 0xD0 PSW          

sfr at 0xE0 ACC          

sfr at 0xE0 A            

sfr at 0xF0 B            

 

/* P0 */ 

sbit at 0x80 P0_0        

sbit at 0x81 P0_1        

sbit at 0x82 P0_2        

sbit at 0x83 P0_3        

sbit at 0x84 P0_4        

sbit at 0x85 P0_5        

sbit at 0x86 P0_6        

sbit at 0x87 P0_7        

 

/* TCON */ 

sbit at 0x88 IT0         

sbit at 0x89 IE0         

sbit at 0x8A IT1         

sbit at 0x8B IE1         

sbit at 0x8C TR0         

sbit at 0x8D TF0         

sbit at 0x8E TR1         

sbit at 0x8F TF1         

 

 

/* P1 */ 

sbit at 0x90 P1_0        

sbit at 0x91 P1_1        

sbit at 0x92 P1_2        

sbit at 0x93 P1_3        

sbit at 0x94 P1_4        

sbit at 0x95 P1_5        

sbit at 0x96 P1_6        

sbit at 0x97 P1_7        

 

/* P2 */ 

sbit at 0xA0 P2_0        

sbit at 0xA1 P2_1        

sbit at 0xA2 P2_2        

sbit at 0xA3 P2_3        

sbit at 0xA4 P2_4        

sbit at 0xA5 P2_5        

sbit at 0xA6 P2_6        

sbit at 0xA7 P2_7        

 

O arquivo AT89X52.H nomeia todos os registradores do microcontrolador com 
um apelido que visa facilitar a vida do programador. Sem o uso deste header o 
programador precisaria trabalhar diretamente com os endereços de memória 
onde encontram-se os registradores especiais (SRF’s).    

O primeiro item dos registradores da lista acima apelida o endereço 0x80 (em 
hexadecimal) como sendo o PORT P0.  

sfr at 0x80 P0  Special function register at 0x80 P0  define o 
registrador que está na posição de memória 0x80 com o apelido de P0. 
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No ambiente Windows, os nomes de arquivo não tem distinção entre 
letras minúsculas e maiúsculas. No entanto, a linguagem C sugere o 
uso predominante de letras minúsculas.   

É somente após esta definição que o compilador “entende” que o significado do 
símbolo P0 e esta associação ocorre com todos os registradores especiais do 
microcontrolador. 

Devido a importância de criar apelidos para os registradores do 
microcontrolador, o comando #include<microcontrolador.h> deve ser 
a primeira instrução de qualquer programa escrito para microcontroladores 
8051 na linguagem C. 

 

4.7.1. Como Incluir um header  no Programa 

Para incluir um cabeçalho no programa em C, utilizamos a seguinte sintaxe: 

#include<nome do arquivo.h> 

 

Assim temos: 

#include<at89x52.h> ou 

#include<AT89X52.h> 
 

 

Nota  
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Operadores 

 

5.1. Tipos de Operadores 

A linguagem C possui operadores para atribuir, comparar ou modificar um ou 
mais dados ou variáveis. Os objetos manipulados por essa finalidade são 
chamados de operadores (que podem ser variáveis, constantes ou outros 
elementos, como os registradores de funções especiais). Os operadores devem 
ter ao menos, dois operandos. 

Podemos dividir os operadores em quatro categorias: 

 Aritmética: para cálculos. 

 Relacional: para comparar valores numéricos. 

 Logical: para testar condições ou manipular bits individuais. 

 Booleana: como suplemento de operações simples. 

 

 

5.1.1. Operadores Aritméticos 

São utilizados para a realização de operações matemáticas os seguintes 
operadores aritméticos: 

Operação Símbolo 
Soma + 

Subtração - 

Multiplicação * 

Divisão / 

Resto da divisão (inteiro) % 
Incremento em um ++ 

Decremento em um -- 

CAPÍTULO 
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Os operadores aritméticos são utilizados quando precisamos realizar operações 
matemáticas. Na linguagem C, os operadores usam duas variáveis e retornam 
um terceiro valor mantendo inalteradas as variáveis originais. 

 

Soma:  
int y=10; 

int z=5; 

int x=0; 

 

x=(y+z); 

 

Subtração  
int a=10; 

int b=5; 

int c=0; 

 

c=(b-a); 

 

Multiplicação  
int a=1; 

int b=20; 

int c=2; 

 

a=(b*c); 

 

Divisão  
int a=0; 

int b=20; 

int c=2; 

 

a=(b/c); 

 

 
Resto da divisão (inteiro)  
int a=1; 

int b=25; 

int c=2; 

 

a=(b%c); 

 

Soma o conteúdo da variável y com a variável z e 

armazena o resultado na variável x. 

Subtrai da variável b o conteúdo da variável a e 

armazena o resultado na variável c. 

Multiplica o conteúdo da variável b pelo da 

variável c e armazena o resultado na variável a. 

Divide o conteúdo da variável b pelo da variável c 

e armazena o resultado na variável a. 

Divide o conteúdo da variável b pelo da variável c 

e armazena o resto da divisão na variável a. 
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Incremento em um  
int contagem=0; 

 

contagem++; 

 

 

Decremento em um  
int contagem=10; 

 

contagem--; 

 

 

5.1.2. Operadores Relacionais 

Os operadores relacionais realizam operações de comparação, retornando o 
valor dessa comparação com valores falsos (0) ou verdadeiros (1). Esses 
operadores não afetam o conteúdo das variáveis após a sua conclusão. 

Operador Descrição 

== Igual a 

!= Diferente de 

< Menor que 

> Maior que 

<= Menor ou igual 

>= Maior ou igual a 

Ver também cap.6.2.1 

Todos os operadores e operandos envolvidos na comparação devem ser 
colocados entre parênteses. Exemplo abaixo consiste num contador de 0 a 9. Se 
a contagem ultrapassar 9, retorna a zero. 

#include<at89x52.h> 

 

void main(){ 

    unsigned char cont=0; 

     

while(1){ 

if(P3_0==1){   //se a entrada P3.0 receber nível alto 

            if(cont<9) cont++;//e se a contagem for menor que 9, incrementa  

           else cont=0;       //se não, retorna a zero 

       }    

    } 

} 

Incrementa a variável contagem em uma 

unidade. 

 

Decrementa a variável contagem em uma 

unidade. 
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5.1.3. Operadores Lógicos e Booleanos 
A tabela seguinte mostra os operadores lógicos na linguagem C. 

Operador Descrição 

! Operação NOT (NÃO) 

& 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) 

 

Todos os operadores e operandos (constantes e variáveis) envolvidos na 
comparação devem ser colocados entre parênteses.  

Exemplo: 

if((P3_0==1)|(P3_1==1)) C=1; 

Significado: se a entrada P3.0 receber nível lógico 1 OU a entrada P3.1 receber 
nível lógico 1,  então C recebe 1. 
 

int A=0; 

if((A>0)&&(A<10)) A++; 

Significado: se A for maior do que zero E A for menor do que dez, então 
incrementa A em um. 
 

int A=0; 

int B=0; 

int C=0; 

if((A!=B)||(A!=C)) A--; 

Significado: se A for diferente de B OU se A for diferente de C, então decrementa 
A em um. 
 

Assim como os operadores relacionais, os operadores lógicos realizam testes entre 
as variáveis, assumindo valores verdadeiros ou falsos apenas. Os operadores lógicos 
não alteram o valor das variáveis testadas. 
 
Exemplo: 
bit x=0; 

bit y=1; 

int cont=0; 

 

if(x & y)cont++; 
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Significado: se x for igual a um E e y for igual a um, então cont é incrementado em 
uma unidade. 
 
if(x | y)cont=cont+5; 

Significado: se x for igual a um OU se y for igual a um, então cont é incrementado 
em cinco unidades. 
 

if(x & !y)cont--; 

Significado: se x for igual a um E se y não for um, então cont é decrementado em 
uma unidade. 
 

 

5.1.4. O Operando NOT 

O operando (NOT- complemento) inverte os bits de uma variável, ou seja, realiza 

a operação de negação, ou complemento booleano com o símbolo ‘~’. 

 

bit x=0; 

  

if(P3_0==1)x=~x; 

Significado: Se a entrada P3.0 for igual a um (+5Vcc), então x recebe o seu 
complemento, que neste caso será um, pois x foi inicializada com zero (bit x=0). 
 

if(P3_0==0)x=~x; 

Significado: Se P3.0 for igual a zero (0V), então x recebe o seu complemento, que 
neste caso será um. 
 

Outra maneira de escrever o comando: 

if(P3_0) x=~x; 

Significado: Se P3.0 for igual a um, então x recebe o seu complemento, que neste 
caso será um. 
 

if(!P3_0)x=~x; 

Significado: Se P3.0 não for igual a um, então x recebe o seu complemento, que 
neste caso será um. 
 
Se a variável x fosse inicializada com bit x=1, o comando x=~x; faria com que 
x recebesse o seu complemento, que neste caso seria zero. 
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Estruturas de Controle e Leitura de Teclas 

 

6.1. Tipos de Estruturas de Controle 

As estruturas de controle são usadas nos programas em lugares em que a 
máquina deve realizar repetidas operações ou precisa de tomadas de decisão. 
 
A linguagem C oferece um grande número de estruturas de controle do fluxo de 
um programa. 
 

if else do 

switch case while for 

 
 
 

6.2. A Estrutura if (se) 

A estrutura if (‘se’ em português) é uma estrutura de tomada de decisão baseada 
no resultado lógico de um teste. Sua forma geral é: 
 
if(condição) comando; 

ou 

if(condição){ 

  comando 1; 

  comando 2; 

  comando n; 

  } 

 
Em C, qualquer número diferente de zero é tido como verdadeiro. O que 
significa que uma condição em C só é falsa, quando o resultado dos operadores 

CAPÍTULO 
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que foram aplicados for zero (0). Qualquer outro valor, mesmo quando 
negativo, ou seja, não zero é considerado verdadeiro. 
 
No comando if, se a condição resultar verdadeira (não zero), então o comando é 
executado. Se a condição for falsa, a execução de comando é ignorada. 
 
Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No exemplo acima, a estrutura if  verifica se a entrada P3.0 é verdadeira (ou não 

zero).  Se a entrada P3.0 estiver conectada ao +5Vcc, o teste if retornará valor 
verdadeiro e o comando contagem++ será executado.  
 

Vejamos agora um programa onde a instrução contagem++ será executada apenas 
se a entrada P3.0 for zero (ou seja, tiver nível lógico zero).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A estrutura if permite que a condição seja uma expressão da linguagem C, com 
todas as possibilidades de combinação de operadores. Veja os exemplos: 
 
int i=10; 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 
  

void main(){       //declara início do programa 
  

int contagem=0;   //declara variável e inicializa em 0 
 

if(P3_0) contagem++;   //se P3.0 receber nível alto, 
                                 //incrementa contagem em 1 

}                  //declara fim do programa 

 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 
  

void main(){       //declara início do programa 

  

int contagem=10;   //declara variável e inicializa em 10 

 

if(P3_0==1) contador++; //se entrada P3.0 estiver em 1 

         //decrementa uma unidade, 

}                //fim do programa 
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int j=5; 

if(i==1)j++; 

if(i!=10)i=5; 

if(i==j)i--; 

 

6.2.1. Observação Importante 

O operador de atribuição de igualdade em C (=) é diferente do operador 
relacional de igualdade (==) igual a. Para testar uma variável usamos o operador 
relacional de igualdade (==).  Exemplo: 
 

int a=10; 

if(a= =10)a++; 

 

 
Vejamos agora, o uso incorreto do operador relacional de atribuição. Este erro é 
muito comumente cometido pelos programadores. Exemplo: 
 

if(a=10)a++; 

 
Se utilizarmos o operador de atribuição (=), pensando em comparar uma 
variável, veja como o compilador interpreta essa expressão: 
if(a=10)a++;  Se a=10, então o valor 10 é armazenado na variável a. O 
que equivale a comparar: if(10)a++;  Se 10 for um valor verdadeiro (ou 
não zero), então a condição é verdadeira e a variável a é incrementada em um. 
 

 

6.3. A Estrutura if-else 

A estrutura if else é mais completa do que a simples estrutura if. Isto ocorre por 
que a estrutura else (senão) permite definir comandos a serem executados caso o 
teste seja falso (0). 
 

int i=10; 

int j=5; 

 

if(i==10)j++;  //se i for igual a 10, incrementa j 

else j--;     //senão, decrementa j 

 

Além disso, podemos ter um conjunto de comandos em cada teste if else. 
Exemplo: 
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Todo comando else deve ser escrito 
logo após o comando if   

if(P3_0==1){         //se a entrada P3.0 receber +5V, 

          P0_0=1;    // Ativa saída P0.0 

          P0_1=1;    // Ativa saída P0.1 

         } 

else{                // senão, se entrada P3.0 receber 0V 

P0_0=0;         // desliga saída P0.0 (0 Volt) 

 P0_1=0;         // desliga saída P1.0 (0 Volt) 

} 

 

 
Caso haja mais de um comando if, o comando else estará sempre relacionado ao 
último comando if. Exemplo: 
  

 

if(P3_5==1)P0=15;  //se P3_6 receber +5V, ativa P0.0 a P0.3 

if(P3_6==1)P0=240; //se P3_5 receber +5V, ativa P0.4 a P0.7 

else P0=0; 

 

Note que não há necessidade de abre e fecha-chaves quando as expressões 
possuem apenas um comando a ser executado ao final do teste. Tipicamente os 
programadores iniciantes optam por sempre utilizar chaves independentemente 
do tamanho da condição.  
 
Observe um erro de programação: 
if(i==1)P0_0=1; 

    P0_1=1; 

else P0=0; 

 

Neste caso, como não existem chaves delimitando os comandos do bloco if, o 
compilador assume que apenas a atribuição P0_0=1 pertence ao teste 

if(i==1). Por esta razão, o comando P0_1=1 sempre será executado e, além 
disso, o compilador irá gerar um erro referente a palavra else, pois ela não estará 
associada a nenhum bloco if. 
 

Corrigindo o erro anterior, temos: 
 

if(i==1){  
    P0_0=1; 

     P0_1=1;        Nota 
    } 

   else P0=0; 
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6.4. A Estrutura if, else, if 

Este tipo de estrutura permite um enorme número de alinhamentos (nesting) de 
comandos. Podemos colocar estruturas if dentro de outras estruturas if e assim 
sucessivamente. Seu formato geral é: 
 
if(condição 1){ 

               commandos; 

              }    

              else if(condição 2){ 

                      commandos; 

        } 

              else if(condição 3){ 

                      commandos; 

        } 

} 

 

A estrutura if é uma das mais utilizadas para tomada de decisões lógicas. A 
estrutura if else if, muitas vezes é alternativa que o programador pode adotar 
para tornar os blocos de tomadas de decisão mais rápidos. Isto ocorre por que, 
no momento em que a condição é satisfeita, os demais blocos if não são 
testados. Vejamos um exemplo comparando com a estrutura if simples: 
 

 

if(P3_0==1) P2=1;  //se o pino P3.0 tiver nível 1 

if(P3_1==1) P2=2;  //se o pino P3.1 tiver nível 1 

if(P3_2==1) P2=4;  //se o pino P3.2 tiver nível 1 

if(P3_3==1) P2=8;  //se o pino P3.3 tiver nível 1 

if(P3_4==1) P2=16; //se o pino P3.4 tiver nível 1 
 

Neste caso, se o primeiro teste if(P3_0==1) for verdadeiro, o Port P2.1 
receberá nível 1. No entanto, o processador continuará testando as demais 
condições desnecessariamente. 
 

Agora vejamos o mesmo teste utilizando a estrutura if else if. 
 

 

if(P3_0==1) P2=1; 

else if(P3_1==1) P2=1; 

else if(P3_2==1) P2=2; 

else if(P3_3==1) P2=4; 

else if(P3_4==1) P2=8; 

 

No exemplo acima, o processador irá testar a primeira condição e caso seja 
verdadeiro, nenhum bloco else é testado. É importante observar que esta 
estrutura só é mais eficiente se a condição é satisfeita mais próxima do topo da 
lista. Portanto, para que o programa funcione com maior rapidez, é importante 
que o programador insira os testes mais prováveis para o topo da lista.   
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6.5. A Estrutura switch 

A estrutura switch é muito parecida com a estrutura if else if estudada 
anteriormente e é utilizada para testar uma condição de uma variável no 
programa. Diferente da estrutura if, a estrutura switch não aceita expressões 
para a tomada da decisão. Para a tomada de decisões a estrutura switch somente 
aceita constantes. O comando switch testa o valor da variável e executa a 
declaração (ou declarações) que encontrar correspondente em case A cláusula 
default será executada quando nenhuma das condições for correspondente a case 
e o seu uso é opcional. 
 
Formato da estrutura switch: 
 

switch(variável){ 

    case constante 1: commando 1; 

                      commando 2; 

                      break; 

     

    case constante 2: commando 3; 

                      break; 

     

    case constante n: commando 4; 

                      break; 
     

    default:          commando 5; 

                      break; 

} 

 
Exemplo de uso da estrutura switch: 
 

contador=2; 

switch(contador){ 

    case 0:  x++; 

             P2_0=1; 

             break; 

     

    case 1:  P2_1=1; 

             break; 

     

    case 2:  P2_2=1; 

             break; 
     

    default: P2_3=1; 

             break; 

} 

Por testar apenas um valor em cada case, a estrutura switch se torna mais rápida 
do que a estrutura if else if. Entretanto, a capacidade de testar apenas um valor 
constante (e não uma condição) faz com que o uso da estrutura if else seja mais 
utilizada pelos programadores do que a estrutura switch.  
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6.6. Estruturas de Loops 

 

6.6.1. Tipos de Loops 

As estruturas de loops (repetições) servem para repetir uma ou mais vezes 
determinada instrução ou bloco de instruções. As estruturas de controle de 
loops na linguagem C são: 
 

 for 

 while 

 do (não abordado neste livro) 

 

 

6.6.2. O Comando for 

O laço for é utilizado quando necessitamos de um ciclo controlado de 
repetições, pois em sua inicialização podemos inicializar e incrementar ou 
decrementar a variável de controle. Antes de serem executados os comandos do 
laço for, primeiramente é avaliada a condição do teste. Caso seja verdadeira, são 
executados os comandos do laço. A cada ciclo que é executado o laço (iterações), 
a variável de controle será incrementada no valor programado.  
 
Veja a estrutura do comando for: 
 
for(inicialização;condição;incremento){ 

 comandos que devem ser repetidos; 

} 

   
 
Veja um exemplo de uso do comando for: 
 

for(i=0;i<10;i++){ 

 P2_0=1;           //liga P2_0 

 delay_ms(1000);   //aguarda 1 segundo 

 P2_0=0;           //desliga P2_0 

 delay_ms(1000);   //aguarda 1 segundo 

} 

Na estrutura anterior, a variável i inicialmente é carregada com o valor dado 

pela inicialização (i=0) e os comandos do laço for são executados. Após a 
execução de todos os comandos presentes no laço for, a variável i é 
incrementada na condição do incremento (i++), e novamente os comandos do 
laço for são executados. A estrutura de repetição for termina quando a variável i 
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assume o valor da condição final. Neste exemplo, o Port P2.0 (pino 21 do 
microcontrolador) irá ligar e desligar dez vezes.  
 
Ainda é possível utilizar o laço for em passos decrescentes. Veja um exemplo: 
 

#include <at89x52.h> 

#include <delay.h> 

 

void main(){ 

int i=0; 

for(i=10;i>0;i--){ 

  P2_0=1;           //liga P2_0 

  delay_ms(1000);   //aguarda 1 segundo 

  P2_0=0;           //desliga P2_0 

  delay_ms(1000);   //aguarda 1 segundo 

} 

} 
 
Suponha que o programa acima tenha a função de fazer um LED piscar dez 
vezes. Então temos o seguinte hardware:  
 

 

 

 

 

 

 

        Chave de RESET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 6.1. – Circuito pisca LED. 

 

6.2.2.1. O Comando break (quebrar) 

O Comando break é utilizado para quebrar um laço for antes deste completar 
todas as repetições. Quando o laço é quebrado, o programa desvia para a 
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próxima linha de programa após o laço. Por exemplo, se durante as repetições 
ocorrer um evento que deva ser executado, devemos inserir o comando break e 
algum teste para validar o cancelamento do comando for. Veja o exemplo: 
 

#include <at89x52.h> 

#include <delay.h> 

 

void main(){ 

int i=0; 

for(i=0;i<10;i++){ 

  if(P3_0==1) break;//se o pino P3.0 receber nível 1 

P2_0=1;           //liga P2_0 

  delay_ms(1000);   //aguarda 1 segundo 

  P2_0=0;           //desliga P2_0 

  delay_ms(1000);   //aguarda 1 segundo 

} 

} 
 

Neste caso, o laço for é encerrado (quebrado) se o Port P3.0 estiver em nível 
alto (1). Se tivermos uma tecla conectada a este Port, o led irá parar de piscar 
quando esta tecla for pressionada.  
 
A seguir temos um exemplo de hardware para este programa: 
  
 
 

              Tecla reset 

 

 

 
 

         Tecla ‘break’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 6.2. – Pisca com comando break. 
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6.2.2.2. O Comando continue (continuar) 

Ao contrário do comando break, o comando continue faz com que o laço inicie 
imediatamente uma nova repetição, mesmo que todos os blocos da repetição 
não tenham sido executados.  
 
Veja o exemplo: 
 

#include <at89x52.h> 

#include <delay.h> 
 

void main(){ 

int i=0; 

for(i=0;i<10;i++){ 

P2_0=1;               //liga P2.0 

  delay_ms(1000);       //aguarda 1 segundo 

  if(P3_0==1) continue; //se P3.0 receber nivel alto 

  P2_0=0;               //desliga P2.0 

  delay_ms(1000);       //aguarda 1 segundo 

} 

} 

 
No trecho de programa acima os dois últimos comandos P2_0=0; e 
delay_ms(1000); não serão executados caso a entrada P3.0 receber nível 0. 
 

 

6.6.3. O Comando while 

A estrutura while verifica inicialmente se a condição de teste é verdadeira. Caso 
verdadeiro, todos os comandos dentro do laço while serão executados. Ao 
retornar para o inicio do laço, é verificado novamente se a condição de teste é 
verdadeira, executa novamente todos os blocos de comandos; se for falsa, 
interrompe o laço while e salta para a linha do programa logo após o bloco while. 
 
A estrutura do laço while é: 
 

while(condição){ 

 commandos; 

} 

 

A condição poderá ser uma operação relacional ou um teste booleano. Exemplo: 
 

while(x<50){      //enquanto x for menor do que 50 

 x++;        //incrementa uma unidade de x 

}                 //fim do comando while 

 
Este trecho de programa fará com que a variável x incremente 50 vezes. 
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Os testes booleanos são de uso mais freqüentes na linguagem C para 
microcontroladores. Neste caso, o comando while testa se a condição é verdadeira 
ou não-zero. Exemplo: 
 

bit a=1; 
 

while(a){         //enquanto a for diferente de zero 

 x++;        //incrementa uma unidade de x 

}                 //fim do comando while 

 
Neste trecho de programa o comando while testa se a variável ‘a’ é diferente de 
zero. Como o teste é sempre verdadeiro, o comando do bloco while é executado 
eternamente. 
 
 

 

6.6.3.1. Estrutura de Repetição Infinita  

Poderiamos reescrever o trecho do programa anterior da seguinte forma para 
criar uma estrutura de repetição while infinita: 
 

while(1){        //enquanto 1 for verdadeiro(diferente de zero) 

 x++;       //incrementa uma unidade de x 

}                //fim do comando while 

  
 
Em seguida temos um exemplo de aplicação do laço while com loop infinito: 
 

 

#include <at89x52.h> 

#include <delay.h> 
 

void main(){ 

while(1){ 

P2_0=1;               //liga P2.0 

  delay_ms(1000);       //aguarda 1 segundo 

  P2_0=0;               //desliga P2.0 

  delay_ms(1000);       //aguarda 1 segundo 

} 

} 
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Ports 

 

7.1. Os Ports do 8051 

Sabemos que o microcontrolador 8051 possui diversos recursos internos, tais 
como: 
 

 Ports. 

 Timers. 

 Interrupções. 

 Porta Serial. 

 
Estudaremos detalhadamente cada um destes recursos internos. 

 
 

7.2. Ports 

Os microcontroladores 8051 possuem pinos físicos destinados à comunicação de 
dados com circuitos externos. Através desses pinos podemos enviar níveis 
lógicos (0 ou 1) para, por exemplo, acender ou apagar um LED. 
 

Os microcontroladores baseados na família 8051 da Intel possuem 32 pinos de 
entrada e saída (I/O), os quais estão divididos em quatro ports chamados: 
 

 P0 

 P1 

 P2 

 P3 
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      Port P1>                  <Port P0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              <Port P2 
 

      Port P3> 
 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 7.1. – Ports do microcontrolador 8051. 

 
 
Vale lembrar que para a família 8051 todo o processamento de dados interno da 
ULA (Unidade Lógica Aritmética), assim como todos os registradores, 
periféricos, entre outros, trabalham com informações em 8 bits. 
 
Nos registradores de funções especiais temos P0, P1, P2 e P3 que são posições 
absolutas na RAM que contém os dados dos ports (I/O’s) do microcontrolador. 
Qualquer escrita realizada em um desses registros automaticamente altera todo 
o conteúdo presente na saída do chip. 
 
A seguir temos as características de cada port: 
 
7.2.1. Port P0  
Pode ser utilizado para comunicação de entrada e saída (I/O’s) de dados. É o 
Port que fornece mais corrente em relação aos demais. Suas saídas são em 
coletor aberto, e apenas fornecem nível 0 e flutuante (aberto). Para produzir 
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nível alto na saída deste Port é necessário conectar resistores de 4,7K nos 
respectivos pinos em relação ao +VCC. Esta característica (saídas em coletor 
aberto) permite ao microcontrolador manipular tensões maiores que +5V. 
 
7.2.2. Port P1 
É utilizado para comunicação de entrada e saída (I/O’s) de dados. Durante o 
processo de gravação é através de 4 pinos deste  Port que o arquivo . HEX é 
gravado na memória do chip. Por este motivo, o Port P1 é ultimo a ser utilizado 
tendo em vista que durante o processo de gravação, este Port é parcialmente 
ocupado pelo cabo de gravação. 
 
7.2.3. Port P2 
Pode ser utilizado para comunicação de entrada e saída (I/O’s) de dados e por 
não possuir funções especiais, é preferivelmente utilizado para saída de dados. 
 
7.2.4. Port P3 
Possui funções especiais em seu barramento, pois nele estão ligados o canal de 
comunicação serial, as interrupções, os timers e os contadores (veja abaixo 
função especial de cada pino). Pode ser utilizado também como port de escrita e 
leitura de dados (I/O). Tipicamente neste port são conectados dispositivos de 
entrada, tais como: teclas e sensores.  
 

 P3.0  RxD, entrada serial 

 P3.1  TxD, saída serial 

 P3.2  INT0, interrupção externa 0 

 P3.3  INT1, interrupção externa 1 

 P3.4  T0, entrada para o timer 0 

 P3.5  T1, entrada para o timer 1 
 

 P3.6 e P3.7, são utilizados para escrita e leitura na memória de dados 
externa e foge do escopo deste livro. 

 

Acompanhe o exemplo: 
 

 

 

 

 
 

 
 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 
  

void main(){     //declara início do programa 

P2=255;            //liga todos os pinos(nível 1) do Port P2 

}       //declara fim do programa 
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Para acionar cargas como Buzzers 
e Relés, empregando transistores 
NPN, é necessário conectar 
resistores de Pull-up em cada 
saída utilizada, cuja finalidade é 
reforçar a pequena corrente 

fornecida em nível alto pelo 8051.    

O comando P2=255; quando executado pelo 8051, envia para o Port P2 o valor 
255, que deixa todos os pinos deste Port em nível lógico 1. 
 
Podemos interpretar esse comando como comando de escrita para escrever na 
porta paralela. 
 

 

Acompanhe o próximo exemplo: 
 

 

    Int valor=09; 

 

 
 

 
 
O comando valor=P2; faz com que os dados contidos no Port P2 do 8051 sejam 
armazenados na variável valor. 
 
Podemos interpretar esse comando como comando de leitura para ler os dados 
presentes nos pinos da porta paralela. 
 

 

7.3. Exercício Resolvido 

Vamos elaborar um programa que faz com que um LED seja acionado por um 
transistor do tipo NPN, acendendo e apagando a cada meio segundo 
aproximadamente. O transistor é acionado pelo pino P2.0 do 8051. 
 

Acompanhe o esquema elétrico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       

 
                                 Figura 7.2 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 

int valor=0; 

void main(){     //declara início do programa 

valor=P2;         //guarda na variável o valor lido no port 

}       //declara fim do programa 

 

2,2K 

Pull-up 

10K 
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Resolução: 
 
#include <at89x52.h> 

#include <delay.h> 
 

void main(){ 

while(1){ 

P2_0=1;             //liga P2.0 

  delay_ms(500);       //aguarda 500 milisegundos 

  P2_0=0;             //desliga P2.0 

  delay_ms(500);       //aguarda 500 milisegundos 

} 

} 
 
 
Vamos verificar o programa do exercício resolvido por partes:  
 
Para acionar o LED é necessário colocar nível lógico 1 no pino P2.0 do 
microcontrolador, e para apagá-lo, é necessário colocar nível lógico 0. 
 
Para acender e apagar um LED a cada meio segundo (equivalente a 2Hz), 
devemos utilizar uma rotina de Loop, que tem o papel de repetir infinitas vezes 
os comandos que irão ligar e desligar o pino P2.0 do microcontrolador. 
Utilizamos então a estrutura while, já comentada nos capítulos anteriores. 
 
A instrução P2_0=0; coloca o respectivo pino do microcontrolador em nível 
lógico 0 (reseta), apagando o LED. 
 
A instrução delay_ms(500); faz com que o programa pare por 500 
milisegundos. 
 
A instrução P2_0=1; coloca o respectivo pino do microcontrolador em nível 
lógico 1 (seta), acendendo o LED. 
 
 
Podemos utilizar todos os Ports do microcontrolador para o acionamento de 
LED’s, displays, conectar teclas (propósito geral), inclusive o Port P3 que 
possui funções especiais. 
 
Na linguagem C para microcontroladores 8051 temos algumas palavras 
reservadas que não podem ser utilizadas para outros propósitos a não ser para 
efetuar as funções que são pré-definidas.  
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Não podemos declarar, por exemplo, P1 como uma variável, pois é 

uma palavra reservada da linguagem C.  

Nota: Este comando altera apenas o nível lógico do 
respectivo pino, sem afetar os demais.  

As palavras reservadas que fazem referência as I/O’s (ports) são: 
 
P0, P1, P2, P3 
 

Nota  

 
 
Cada Port dispõe de 8 bits, cada um associado à um pino do microcontrolador. 
Assim temos: 

P0 

P0_0 
P0_1 
P0_2 
P0_3 
P0_4 
P0_5 
P0_6 
P0_7 

 

P1 

P1_0 
P1_1 
P1_2 
P1_3 
P1_4 
P1_5 
P1_6 
P1_7 

 

P2 

P2_0 
P2_1 
P2_2 
P2_3 
P2_4 
P2_5 
P2_6 
P2_7 

 

P3 

P3_0 
P3_1 
P3_2 
P3_3 
P3_4 
P3_5 
P3_6 
P3_7 

 

Cada pino do Port pode assumir apenas dois níveis lógicos: 1 ou 0 (alto e 
baixo), tanto para entrada como para saída de dados. 
 
Por exemplo: 
 

P2_7=0;  //coloca o pino 28 em nível 0 (0V) 

P2_7=1;        //coloca o pino 28 em nível 1 (+5V) 

 

 
 

 
 
 
Além do comando de acesso bit a bit do Port, é possível acessar todos os pinos 
de uma única vez (acesso ao Byte).  
Por exemplo: 
 

P2=0;       //coloca todo Port P2 em nível 0 (0V) 

P2=255;        //coloca todo Port P2 em nível 1 (+5V) 

 

Vamos compreender o comando de manipulação do Byte. Cada Port é na 
verdade, um registrador especial de 1 Byte (8bits). Assim temos: 
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Este comando altera o nível lógico de todos os pinos.  

    bit7   bit6   bit5  bit4  bit3  bit2  bit1   bit0 

P2_7 P2_6 P2_5 P2_4 P2_3 P2_2 P2_1 P2_0 
Valor em decimal  128 + 64 + 32 + 16 +  8 +  4 +  2 +  1 =255 

 
 
Somando todos os valores em decimal, obtemos o valor 255 que corresponde a 
todos os bits do Port P2 em nível lógico 1 (setados). 
 
Note que nos pinos do microcontrolador os dados estão no formato binário, ou 
seja, os pinos só podem estar em nível lógico 1 ou 0. Então o valor em decimal é 
convertido para binário e enviado ao Port.  
 
Vejamos alguns exemplos com o Port P0: 
 
 

 

Pino ativo P0_7 P0_6 P0_5 P0_4 P0_3 P0_2 P0_1 P0_0 

 128 64 32 16 8 4 2 1 

Comando  

P0=0; 0 0 0 0 0 0 0 0 

P0=1; 0 0 0 0 0 0 0 1 

P0=2; 0 0 0 0 0 0 1 0 

P0=4; 0 0 0 0 0 1 0 0 

P0=8; 0 0 0 0 1 0 0 0 

P0=16; 0 0 0 1 0 0 0 0 

P0=32; 0 0 1 0 0 0 0 0 

P0=64; 0 1 0 0 0 0 0 0 

P0=128; 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

P0=129 1 0 0 0 0 0 0 1 

P0=6; 0 0 0 0 0 1 1 0 

P0=31; 0 0 0 1 1 1 1 1 

P0=240; 1 1 1 1 0 0 0 0 
 

 

 

Tabela 7.1: Acesso ao Port P0 com comando Byte.  

 
Nota  

 

 

 

 

 

P2  

 



 

  
62 

 

 

 

 

Interrupções 

 

8.1. Tipos de Interrupção 

Os microcontroladores 8051 possuem vários tipos de interrupção: 
 

 RST, pino 9 

 P3.2  INT0, interrupção externa 0 

 P3.3  INT1, interrupção externa 1 

 P3.4  T0, entrada para o timer 0 

 P3.5  T1, entrada para o timer 1 

 P3.0  RxD, entrada serial 

 P3.1  TxD, saída serial 

 
 
A interrupção é um evento externo ou interno que obriga o microcontrolador a 
suspender suas atividades temporariamente, para atender a esse evento que a 
interrompeu. Em resumo é uma ocorrência que faz o microprocessador parar 
sua rotina e desviar para outra função do programa, em que se localiza o serviço 
de interrupção que foi gerado pela ocorrência. Após o tratamento da rotina de 
interrupção, normalmente o microcontrolador retorna ao ponto do programa 
em que havia sido interrompido. 
 
Para ligarmos as interrupções, é necessário selecionar as interrupções desejadas 
nos registradores especiais chamados (SFR’s) que fazem parte do registrador 
(Interrupt Enable), bastando colocar o valor 1 para habilitar e 0 para desabilitar 
cada tipo interrupção. 
 
Os nomes dos registradores especiais podem ser acessados na linguagem C 
devido às definições do arquivo header (arquivo com a extensão .h). Veja o 
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conteúdo parcial do header AT89x52.h que define o registrador IE (Interrupt 

Enable): 
 
/* IE */ 

sbit at 0xA8 EX0 ;   apelida o bit na posição 0xA8 como EX0 

sbit at 0xA9 ET0 ;   apelida o bit na posição 0xA9 como ET0 

sbit at 0xAA EX1 ;   apelida o bit na posição 0xAA como EX1 

sbit at 0xAB ET1 ;   apelida o bit na posição 0xAB como ET1 

sbit at 0xAC ES  ;   apelida o bit na posição 0xAC como ES 

sbit at 0xAD ET2 ;   apelida o bit na posição 0xAD como ET2 

sbit at 0xAF EA  ;   apelida o bit na posição 0xAF como EA 

 
 
Na linguagem C para microcontroladores 8051, para habilitar as interrupções, é 
preciso utilizar as seguintes instruções: 
 
EA=1;      //habilita a chave geral das interrupções 

EA=0;      //desabilita todas as interrupções 
 
Esta instrução funciona como uma “chave geral” das interrupções. Quando a 
utilizamos, habilitamos o uso de todas as interrupções do microcontrolador.  
 
Mas para habilitar as interrupções, é necessário, além do acionamento da chave 
geral, habilitar individualmente as interrupções que se deseja acionar.  
 
Na tabela a seguir temos o nome de todas as interrupções disponíveis no 
registrador IE (Interrupt Enable): 
 

 

Registrador IE 
 

Nome da 
interrupção 

 

Função 
Palavra de 
associação 

EX0 External  interrupt 0 

TR0 Timer 0  interrupt 1 

EX1 External  interrupt 2 

TR1 Timer 1 interrupt 3 

RI 

TI 

Serial data received interrupt  

Serial data transmit interrupt 

 

interrupt 4 

TR2 Timer 2  interrupt 5 

EA Chave geral das interrupções 
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A entrada RST (reset) é a interrupção mais importante do 
microcontrolador e sempre será atendida primeiro.   

Imagine que o registrador especial EA (Enable All Interrupts) funcione como a 
chave geral de uma casa, ou seja, como o disjuntor e as demais interrupções são 
os interruptores internos da casa. 
 
Isto significa que para podermos acender uma lâmpada, no interior da casa, é 
preciso que, primeiramente, a chave geral esteja ligada (EA=1).   
 

 

8.2. Prioridade das Interrupções 

Vamos supor que temos duas interrupções sendo solicitadas simultaneamente. 
Qual interrupção será atendida primeiro? É por esse motivo que devemos 
conhecer a hierarquia de importância das interrupções. Além disso, existe o 
registrador de função especial chamado IP (Interrupt Priority) que permite 
alterar a prioridade de interrupções padrão do microcontrolador.  
 

Abaixo temos o conteúdo parcial do header AT89X52.h que define o registrador 
IP (Interrupt Priority): 
 

/* IP */  

sbit at 0xB8 PX0  ; 

sbit at 0xB9 PT0  ; 

sbit at 0xBA PX1  ; 

sbit at 0xBB PT1  ; 

sbit at 0xBC PS   ; 

sbit at 0xBD PT2  ; 

 

 

Na tabela a seguir temos o significado de cada bit do registrador IP (Interrupt 
Priority): 
 

Interrupção Prioridade 

0 PX0 : Entrada externa 0 Maior prioridade 

1 PT0 : Passagem de tempo Timer 0 \......./ 

2 PX1 : Entrada externa 0 \...../ 

3 PT1 : Passagem de tempo Timer 1 \.../ 

4 PS : Comunicação Serial \./ 

5 PT2 : Passagem de tempo Timer 2 Menor prioridade 
 

Tabela 7.1- Prioridade padrão das interrupções. 

 

Nota  
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Podemos fazer com que uma ou mais interrupções sejam transferidas para o 
grupo de alta prioridade. Caso haja mais de uma interrupção nesse grupo, a 
hirerarquia de atendimento seguirá a ordem da próxima tabela. Por exemplo: a 
interrupção externa 0 (IE0) é mais importante do que a interrupção de TIMER0 
(TR0), mas se colocarmos TIMER0 no grupo de alta prioridade, nesse caso a 
interrupção de TIMER0 será mais importante, e portanto, será atendida 
primeiro. Se colocarmos a interrupção externa 0 e interrupção de TIMER0, 
ambas no grupo de alta prioridade, então o 8051 usa a ordem hierárquica 
padrão: Atende a interrupção externa primeiro (IE0). 
 
Exemplo para tornar a interrupção Serial mais importante do que a interrupção 
externa 0: 
 

PX0=0;  //define Interrupção Externa 0 como do grupo  

//de baixa prioridade (priority external) 

  

PS=1;  //Define a Interrupção Serial como sendo do  

//grupo de alta prioridade (priority serial)  
 
 
Vejamos outro exemplo: 
 
Suponha que as interrupções externas EX0 e EX1 sejam solicitadas ao 
microcontrolador simultaneamente. De acordo com a hierarquia de prioridades 
da tabela 7.1, o microcontrolador irá atender primeiramente, a interrupção EX0, 
ou seja, irá desviar o programa para a rotina de tratamento desta interrupção 
(EX0) e depois, irá desviar para a rotina de tratamento da interrupção EX1. 
 

No entanto, caso esta hierarquia de interrupções não atenda às necessidades do 
programador, é possível alterá-las no registrador IP (Interrupt Priority). O 
exemplo abaixo altera a hierarquia das prioridades das interrupções, fazendo 
com que a interrupção externa 1 (EX1) se torne importante do que a interrupção 
externa 0 (EX0): 
 

PX0=0;      //define baixa prioridade para interrupção 

            //externa 0 

 

PX1=1;      //define alta prioridade para interrupção 

            //externa 1 
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Este livro abordará as interrupções externas com disparo na borda de 
descida, configuração padrão do microcontrolador. 

8.3. Interrupções Externas 

Os microcontroladores da família 8051 possuem duas interrupções externas: 
 

 P3.2  INT0, interrupção externa 0 

 P3.3  INT1, interrupção externa 1 

 
Mas para que serve uma interrupção externa?  
 
A interrupção externa fará com que o programa em execução seja 
momentaneamente interrompido e desviado para o endereço de uma sub-
rotina/função em que se encontra o tratamento desta interrupção sempre que o 
microcontrolador receber um sinal externo através das entradas P3.2 ou P3.3.  
 
Após o tratamento da rotina de interrupção, normalmente o microcontrolador 
retorna ao ponto do programa em que havia sido interrompido, dando seqüência 
normal à execução do programa. 
 
As interrupções na família 8051 podem ser disparadas interna ou externamente, 
uma vez que o microcontrolador possui periféricos internos que também geram 
esses eventos. 

 
8.3.1. Tipos de disparo das Interrupções Externas 

As interrupções externas são sempre disparadas pela transição de nível alto para 
baixo do sinal aplicado aos seus respectivos pinos (de 1 para 0). O 8051 permite 
ainda a programação do tipo de disparo dessas interrupções pelo nível ou pela 
borda do sinal. 
 
Devido ao fato de interrupções possuírem hierarquia, se duas interrupções 
acontecerem simultaneamente, o 8051 atenderá aquela que tem prioridade mais 
alta (conforme apresentado na tabela 7.1). 
 

 

Nota  
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Todas as interrupções do microcontrolador 8051 encontram-se no registrador 
especial IE (Interrupt Enable). Cada interrupção é ativada com quando recebe o 
valor 1 e é desativada quando recebe o valor 0. 
 
Exemplo: 
 

EX0=1;  //habilita interrupção externa 0 

EX0=0;  //desabilita interrupção externa 0 

 

ET0=1;  //habilita interrupção do TIMER 0 

ET0=0;  //desabilita interrupção do TIMER 0 

 

EX1=1;  //habilita interrupção externa 1 

EX1=0;  //desabilita interrupção externa 1 

 

ET1=1;  //habilita interrupção do TIMER 1 

ET1=0;  //desabilita interrupção do TIMER 1 

 

ES=1;  //habilita interrupção via porta serial  

ET1=0;  //desabilita interrupção via porta serial  

 

ET2=1;  //habilita interrupção do TIMER 2 

ET2=0;  //desabilita interrupção do TIMER 2 

 

EA=1;  //habilita chave geral das interrupções 

EA=0;  //desab. chave geral das interrupções 

 

 

Para habilitar uma interrupção em C utilizamos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O programa de exemplo acima habilita a interrupção externa int0 do 
microcontrolador. A partir de agora, toda mudança de nível lógico 1 para 0 no 
pino do P3.2 (int0) gera uma interrupção no microcontrolador, na qual acarreta 
um desvio no processamento do programa principal para a realização da 
interrupção. 
  

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 

 

void main(){     //declara início do programa 

EA=1;             //habilita chave geral das interrupções 

EX0=1;                 //habilita interrupção externa 0 

 ...          //comandos do programa... 

}       //declara fim do programa 
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A instrução EA=1 (Enable All interrupts) faz com que o microcontrolador ative o 
uso das interrupções, pois na verdade estes recursos especiais não estão 
habilitados automaticamente. Depois disso, a instrução EX0=1 informa ao 
microcontrolador que o pino P3.2 terá uma função especial, ou seja, servirá para 
interromper o processamento toda vez que neste pino, ocorrer a transição de 
nível alto para baixo (acionamento pela borda de descida). 
 
 

8.4. Exercício Resolvido 

No circuito a seguir (figura 3.1) existe uma tecla (push-button) conectado no 
pino de interrupção externa 0 (INT0), localizado no pino P3.2. Cada vez que a 
chave for acionada, uma interrupção será gerada e a rotina de atendimento à 
interrupção deverá acionar os pinos P2.0 e P2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8.2 – Uso da Interrupção Externa EX0 
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A seguir temos o diagrama das interrupções do microcontrolador AT89S52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 

  

 

void atendeInterrupcao() interrupt 0{ 

 P2_0=0;     //liga LED P2.0  

P2_1=0;              //liga LED P2.1 

} 

 

void main(){     //declara início do programa 

EA=1;             //habilita chave geral das interrupções 

EX0=1;                 //habilita interrupção externa 0 

 while(1){ 

  P2_0=1;            //Desliga LED P2.0 

  P2_1=1;         //Desliga LED P2.1 

}           

}       //declara fim do programa 
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                   Figura 8.3 – Mapa de Interrupções do AT89S52 

Seqüência de atendimento das interrupções 
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4.  

5.  

6.  

Timers/Counters 

 

O timer é um periférico do 8051 utilizado para gerar uma base de tempo 
bastante precisa. Toda vez que o timer conclui a sua temporização, o fluxo 
normal do programa é interrompido e então é executada uma função definida 
pelo programador, como por exemplo, incrementar um relógio. 

Este é um periférico acionado indiretamente pelo cristal ligado ao 
microcontrolador, só que esse clock é dividido por 12 antes de entrar nos Timers 
(entenda esta divisão no capítulo 2.6). Se, por exemplo, o clock do 
microcontrolador é de 12MHz, dividindo por 12, teremos o clock do Timer de 
1MHz, ou seja, um temporizador que conta o tempo a cada 1 microssegundo. 
 
Para a família 8051 temos dois Timers/Counters. Entretanto, o modelo 
AT89S52 dispõe de 3 destes periféricos completamente independentes. Para 
programá-los temos dois registradores de funções especiais chamados TMOD e 
TCON. Vejamos o TMOD na tabela abaixo: 
 

TMOD Efeito 

bit 2 bit 1 bit 0  

C/T M1 M0  

0 - - Contagem por tempo 

1 - - Contagem por P3.4 (T0) 

- 0 0 MODO 13 bits 

- 0 1 MODO 16 bits 

- 1 0 MODO Misto 
     Tabela 9.1 – Estrutura do Registrador TMOD. 

Os Timers (timer0, timer1 e timer2) podem ser programados em quatro 
modos de trabalho: 
 

 MODO 0: Contador com capacidade máxima de 13 bits (é uma herança 

da antiga família MCS-48). 

 MODO 1: Contador com capacidade máxima de 16 bits (mais utilizado). 
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 MODO 2: Contador com capacidade máxima de 8 bits e auto-reload (mais 

utilizado na comunicação serial). 

 MODO 3: Contador misto, para aplicações especiais (pouco utilizado). 

 
Os Timers 0, 1 e 2 possuem dois registradores de funções especiais associados a 
eles, conforme definido no arquivo AT89x52.H:  
 
/* BYTE addressable registers */  registradores com BYTES  

endereçáveis 

sfr at 0x88 TCON        ; 

sfr at 0x89 TMOD        ; 

sfr at 0x8A TL0         ; 

sfr at 0x8C TH0         ; 

sfr at 0x8B TL1         ; 

sfr at 0x8D TH1         ; 

sfr at 0xCC TL2         ; 

sfr at 0xCD TH2         ; 

 

Para cada timer temos dois registradores especiais. Isto ocorre por que para 
alcançar contagens de 16 bits num microcontrolador de 8 bits, são necessários 
dois registradores de 8 bits ligados em cascata. 
 
 

9.1. Estrutura do Timer0 

Este pode atuar como temporizador, com base de tempo no cristal oscilador, ou 
como contador por meio do pino P3.4 com capacidade máxima de 16 bits 
(65.535 contagens) através do bit intitulado C/T (Counter/Timer) no 
registrador especial TMOD. Os registradores TL0 e TH0 formam um único 
registrador de 16 bits e armazenam a contagem dos Timers. Quando a 
contagem do Timer exceder o valor máximo suportado (65.535+1), ocorrerá o 
“estouro”, mais conhecido como overflow, que será sinalizado pelo flag 
(bandeira) TF0 (Timer Flow) do Timer. A figura 9.1 ilustra a estrutura do 

Timer 0: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Figura 9.1 – Estrutura do Timer 0 no modo 1 (16 bits). 
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9.2. Modos de Operação do Timer0  

A presente revisão deste livro abordará o Timer0 exclusivamente no MODO1, 
tendo em vista ser este, o mais apropriado e comumente utilizado para a 
automação de processos. 
 
Para compreender o funcionamento do Timer0, vamos assumir que o 
microcontrolador tenha um cristal de 12MHz. Em seguida, a freqüência interna 
é dividida por 12 (reduzindo assim, para 1MHz) e enviada à chave C/T 
(Counter/Timer) do registrador TMOD. Se esta chave estiver em zero (bit 2 
de TMOD), o Timer funciona no modo temporizador, cuja base de tempo é 
fornecida pelo cristal/12. Se esta chave estiver em nível 1 (bit 2 de TMOD), o 
timer se comporta como contador de pulsos, cujo incremento ocorre através do 
pino P3.4.  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.2 – Estrutura do Timer 0 no modo temporizador. 

 
Uma segunda alternativa para utilizar o timer como contador é o registrador 
GATE. Analisando a estrutura a seguir, percebemos que quando GATE está 
resetado (0), o Timer/Counter está habilitado para uso normal. Quando GATE 
está setado (1), o Timer/Counter somente é disparado quando o pino de 
interrupção externa0 INT0 (port P3.2) for ativado (nível lógico 0), ou seja, o 
timer somente é disparado com a interrupção externa. Podemos utilizar este 
artifício para medir largura de pulsos conectados no pino P3.2 (INT0) em 
conjunto com o Timer/Counter. 
  
Além disso, TR0 (Timer Run 0) controla a execução do Timer/Counter. 
Quando TR0=1, o timer entra no modo “roda”. Quando TR0=0, o timer entra 
no modo “pausado”. 
 

 
 

Figura 9.3 – Entrada INT0 para medir a largura de pulso. 
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A principal finalidade em medir a largura do pulso está na possibilidade de 
decodificar sinais de controle remoto, sensores de ultrasom, entre outros, pois 
estes sistemas utilizam a combinação de vários tipos de largura de pulso para 
codificar seus sinais. O controle remoto sem fio de portões eletrônicos e 
centrais de alarme, por exemplo, utilizam a codificação MANCHESTER, a 
qual é baseada na largura de pulso para emitir e receber sinais. 
 
Por padrão, o registrador GATE é colocado em nível 0, bastando apenas ativar 
o registrador TR0 para que o timer entre em execução. 
 

 
 

Figura 9.4 – Estrutura do Timer 0 no modo 1 (16 bits). 
 
 
 
Em seguida a contagem é armazenada em TL0 e TH0. Quando a contagem 
ultrapassa a capacidade de 65.535, ocorre um “estouro” na capacidade de 
armazenamento e TF0 (Timer Flag 0) é colocado automaticamente em nível 1, 
gerando assim, um pedido de interrupção à CPU.  
 
 
Para gerar uma interrupção por passagem de tempo, é necessário que ocorra o 
estouro do Timer, ou seja, a contagem atinja 65.535+1. Por tanto, para gerar um 
estouro a cada 50 milissegundos, temos:  
 
1 contagem(incremento) demora 1 microssegundo 
50.000 contagens demora 50.000 microssegundos  50 milissegundos 
 
Sabemos que o estouro ocorre sempre em 65.535+1, então temos que, para 
produzir o estouro em 50.000 invés de 65.535+1, precisamos inicializar o Timer 
em 15.535, pois com a contagem de mais 50.000 ocorrerá o estouro e, por 
conseqüência, uma interrupção por passagem de tempo equivalente a 50 
milissegundos. 
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Neste exemplo, o valor 15.535 deve ser inserido nos registradores TL0 e TH0 
em notação hexadecimal. Assim temos: 
 

Decimal Hexadecimal 
 

15.535 

3CAF 

TH0 TL0 

3C AF 

 
Na linguagem C carregamos os registradores da seguinte forma: 

 

TH0=0x3C; //carrega os valores em TH0  

TL0=0XAF;  //carrega os valores em TL0 

 
 
 

9.2.1. Modo 1 (16 bits)  

Neste modo o timer atua como um contador de 16 bits (65.535 contagens) em 
incrementos a cada 1 microssegundo, possibilitando temporizações de 
aproximadamente 65 milissegundos. Note que o valor máximo da temporização 
é bastante pequeno, o que demanda a necessidade de várias temporizações para 
se obter por exemplo, a duração de um segundo. 
 
Assim temos: 

1000𝑚𝑠

65.535 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠
= 15,25 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠 

 
 
 
As linguagens de programação precisam de repetições inteiras. Neste caso, 
teríamos:    

65.535 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 
× 15 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠

983 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

 
 

Note que o tempo obtido não satisfaz 1 segundo precisamente, ou seja, 1000 
milissegundos. Entretanto, podemos utilizar sucessivas temporizações de 50 
milissegundos para obter o período de 1 segundo com precisão: 
 

1000𝑚𝑖𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

50.000 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠
= 20 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖çõ𝑒𝑠 
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9.3. Exercício Resolvido 

No exemplo de programa que será apresentado em seguida, o Timer0 é 
programado para gerar interrupção a cada 50 microssegundos. No final de 20 
interrupções, o pino P2.0 terá seu nível lógico alterado (invertido). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abaixo temos um circuito para funcionar em conjunto com o programa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5 – Circuito para o Timer pisca-pisca 1 segundo ligado- 1 segundo desligado. 

 

#include<at89x52.h>    //contém as definições do chip 

Unsigned char cont=0; 
 

void atendeTimer() interrupt 1{ 

TR0=0;         //pausa timer para recarregar (Timer Stop) 

TH0=0x3C;    //recarrega o timer com o valor inicial de 

 TL0=0xAF;    //15.535 

TR0=1;         //ativa timer para contar (Timer RUN) 

 

cont++; 

if(cont==20){  //se passou 50ms x20= 1 segundo 

P0_0=~P0_0;  //inverte o nível lógico de P2.0  

 cont=0;  //prepara p/recomeçar contagem de 1seg. 

   } 

} 
 

void main(){            //declara início do programa 

EA=1;             //habilita chave geral das interrupções 

ET0=1;                 //habilita a interrupção por estouro de Timer0 
TMOD=1;          //habilita Timer0 no modo 16 bits 
TR0=1;                //Ativa Timer0 no modo “roda” 

  

while(1){ 

                 //programa principal 

}           

}                         //declara fim do programa 
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7.  

8.  

9.  

 

Comunicação Serial 

 

Nota: Até a revisão 0.14 deste livro, o estudo da comunicação serial do 8051  era 

muito amplo e escapava do propósito introdutório deste livro. Por isso, o capítulo 
foi modificado para o uso prático e rápido da comunicação serial. 

A família 8051 oferece uma porta de comunicação serial que permite efetuar 
comunicações entre outros dispositivos que possuem comunicação serial. A 
porta serial do microcontrolador possibilita transmitir e receber dados 
simultaneamente (full-duplex) e permite comunicação síncrona e assíncrona. A 
recepção é feita pelo pino P3.0 (RxD) e a transmissão pelo pino P3.1 (TxD).  

Os registradores de transmissão/recepção da porta serial são ambos acessíveis 
através de um registrador de função especial denominado SBUF (Serial Buffer). 
Toda vez que o circuito recebe um Byte, ele o apresenta no registrador SBUF e 
todo Byte escrito no SBUF é imediatamente transmitido para a porta serial. 
Fisicamente existem dois registradores SBUF dentro do 8051, um para a 
transmissão e outro para a recepção, mas para o software só existe um SBUF. 
Dependendo da instrução de programa utilizada, leitura ou escrita, a CPU sabe 
qual SBUF deve ser usado naquele momento. 

A recepção serial é bufferizada, o que permite a recepção de um segundo Byte 
antes que o Byte recebido anteriormente tenha sido lido no registrador de 
recepção (entretanto, se o primeiro Byte não tiver sido lido até a recepção do 
segundo Byte, um dos dois Bytes poderá ser perdido). 

A porta serial pode operar de quatro modos (agora abordamos somente 1 modo): 

 
 MODO 1: Assíncrono. Neste modo é possível programar a taxa de 

transmissão (baud rate). Dez bits são transmitidos (TxD) e recebidos 
(RxD): um bit de início (start bit, em nível lógico zero), 8 bits de dados 
(do LSB para o MSB, nesta ordem) e um bit de parada (stop bit, nível 
lógico 1). 
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Composição do dado serial 

Para receber um Byte o sinal é iniciado com o Start bit e em seguida são 
recebidos os 8 bits (1 Byte), armazenados em SBUF e depois a transmissão do 
Byte é finalizada com um Stop bit.  
 
Ao identificar o Stop bit, o 8051 seta o registrador RI (RI=1) para gerar uma 
interrupção serial, informando ao microcontrolador que o registrador SBUF já 
recebeu o Byte serial. A seguir temos a ilustração da recepção de l Byte via porta 
serial.  
 

 

Figura 10.1 – Forma de onda em RxD. 

 

 

 

TI – Transmit Interrupt 
 

É o bit de requisição de interrupção da transmissão de dados, sendo setado pelo 
microcontrolador após a transmissão do oitavo bit de dados no modo 0 ou ao 
início do stop bit nos modos 1, 2 e 3. Deve ser zerado por software durante a 
execução da rotina de atendimento para permitir novas interrupções. 
 
 

RI – Receive Interrupt 
 

É o bit de requisição de interrupção da transmissão de dados, sendo setado pelo 
microcontrolador após a recepção do oitavo bit de dados no modo 0 ou ao início 
do stop bit nos modos 1, 2 e 3. Deve ser zerado por software durante a execução 
da rotina de atendimento para permitir novas interrupções. 

 

 
Figura 10.2 – Registrador RI é setado ao final da recepção do dado serial. 



 

  
79 

10.2. Transmissão e Recepção de Dados  
 
Para utilizar a comunicação serial, esta edição do livro utiliza o arquivo 
serial232.h, cujo conteúdo será apresentado na próxima página. Para 
utilizá-lo, seu conteúdo deverá ser salvo com o nome serial232.h, no diretório 
C:\8051\SDCC\INCLUDE. 
 

 

#define XTAL  12000000 

#define T1_CLOCK  XTAL/12 

 

void init_sio_poll(unsigned int baud_rate){ 

    TR1=0;                    //pára Timer 1 para programá-lo. 

    ET1=0;                    //desabilita interrupção Timer1 

    TMOD &=0x0F;              //Setup timer1 no modo 2 

    TMOD |=0x20;              //8-bit auto-reload timer. 

    TH1=256-((T1_CLOCK/32)/ baud_rate); //valor da recarga 

    TR1=1;                    //timer1 no modo ‘roda’ 

    SCON=0x50;                //Modo 1 com 8 bits 

    TI=1;                     //indicate TX buffer empty 

} 

 

char _getkey(void){ 

    char dado; 

    while(!RI);         //Aguarda enquanto nao receber dado 

    dado=SBUF;          //Armazena dado recebido na variável 

    RI=0;               //Zera RI para receber novo dado 

    return dado; 

} 

 

void putchar(char outChar){ 

while(!TI);         //Aguarda até transmitir o dado 

    SBUF=outChar;       //Envia dado para a porta serial 

    TI=0;               //Zera RI para transmitir novo dado 

} 

  
 

Figura 10.1 – Conteúdo do arquivo serial232.h 

 

O mais importante a ser considerado neste arquivo é que a constante XTAL 
equivale a frequência do Cristal, que neste exemplo, é 12.000.000Hz (12MHz). 
Se o hardware utilizar um cristal com frequência diferente, será necessário 
alterar o valor do XTAL do arquivo serial232.h. 
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Pooling é uma técnica empregada para monitorar alguma ação de 
modo que o processador detenha toda atenção à espera deste evento. 
Além do Polling, podemos empregar o uso da interrupção serial para 
otimizar o desempenho do sistema. 

10.2.1. Função _getkey( ) 
A função _getkey( ) do arquivo serial232.h retorna o valor do primeiro caractere 
lido na entrada do buffer serial (SBUF). Caso o buffer serial esteja vazio, o 
valor 0 (zero) será retornado. Este comando, por utilizar a técnica de polling faz 
com que o processamento aguarde até que um caractere chegue no buffer serial 
do 8051. Após o recebimento, prossegue executando as demais instruções do 
programa. 
 
 

      Nota  

 
 
Exemplo de uso da função _getkey(): 
 
 

 #include<at89x52.h>          //contém as definições do chip 

 #include<serial232.h>        //contém as definições da porta serial 

 

 void main(){ 

    char dado=0; 

    init_sio_poll(300);       //inicializa serial com baud rate=300bps 

    while(1){ 

      if(RI){       //se ocorrer uma interrupção serial 

   _getkey();       //recebe o dado disponível 

   if(dado==‘A‘) P2_0=1;   //Liga P2.0 

   if(dado==‘B‘) P2_0=0;   //Desliga P2.0 

      }     

 }                          

 } 

  
// Programa 10.2 – Comunicação serial – Recepção de dados 

 
O programa acima tem a função colocar o pino P2.0 em nível lógico 1 toda vez 
que o 8051 receber a letra A (maiúscula) pelo canal serial e desliga-o sempre que 
receber a letra B (maiúscula). 
 

É importante observar que o arquivo serial232.h é um header que deve ser 
copiado para o diretório C:\8051\SDCC\INCLUDE. Além disso, para que a 
comunicação funcione corretamente, é necessário definir neste arquivo a 
frequência do cristal utilizado. Por padrão está definido o cristal de 12MHz.  
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10.2.2. Função putchar( ) 
A função putchar( ) envia pela porta serial do 8051 o valor de uma variável ou 
constante do programa. 
 

Exemplo de uso da função putchar( ): 
 
 

 #include<at89x52.h>          //contém as definições do chip 

 #include<serial232.h>        //contém as definições da porta serial 

 

 void main(){ 

    init_sio_poll(300);       //inicializa serial com baud rate=300bps 

    while(1){ 

        if(P3_7)putchar(’A’); //envia a letra A pela porta serial 
    }                        //se entrada P3.7 receber nível 1 

 }   

// Programa 10.3 – Comunicação serial – Envio de dados 

 
O programa anterior tem a função de enviar A (maiúscula) pelo canal serial 
enquanto o pino P3.7 estiver em nível lógico 1. 
 
 

10.2.3. Transmitindo uma mensagem 
O programa a seguir transmite a mensagem ”8051” através da porta serial. 
 
 
#include<at89x52.h> 

#include<serial232.h> 

 

void main(){ 

  bit foiPressionado=0;   //sinaliza se tecla foi pressionada e solta 

 

  init_sio_poll(300);   //inicializa com serial em 300bp/s 

  while(1){    //laço de repetição infinita 

    if(P3_7==1) foiPressionado=1; //se press. P3.7,sinaliza que foi pressionada 

 

    if(P3_7==0 & foiPressionado==1){ //se soltar P3.7 e tiver sido pressionada antes 

      putchar('8');   //transmite o numero '8' em forma de caractere 

      putchar('0');   //transmite o numero '0' em forma de caractere 

      putchar('5');   //transmite o numero '5' em forma de caractere 

      putchar('1');   //transmite o numero '1' em forma de caractere 

      putchar(' ');   //transmite um espaço ao final da mensagem 

      foiPressionado=0;   //sinaliza que botão não foi pressionado 

    } 

  } 

} 

 
// Programa 10.4 – Comunicação serial – transmissão de uma mensagem 
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10.3. Hardware para Comunicação Serial 

Para que o microcontrolador se comunique o mundo exterior, utiliza-se o 
circuito integrado MAX232. Este circuito trata-se de um conversor de níveis 
lógicos de +5V para -12V e 0V para +12V que é o padrão da comunicação serial 
RS232 (Realize Standard 232).  
 
Abaixo temos o esquema do hardware: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tx  
                   Rx 

 

 

 

 

Figura 10.2 – Hardware para Comunicação serial (Padrão para qualquer microcontrolador) 

 

10.4. BaudRate e Frequência do Cristal 
Dependendo do baudrate empregado na comunicação serial, é necessário utilizar 
um cristal com freqüência específica para gerar o tempo do timer com 100% de 
precisão. Observe a tabela abaixo: 
 

 

Baudrate 
Cristal 

3686400Hz 11059200Hz 12000000Hz 

300 * * * 

600 * * * 

1200 * * * 

2400 * * * 

4800 * * * 

9600 * * X 

19200 * * X 

28800 X * X 

Legenda: 

* Baudrate suportado pelo cristal.  X=Baudrate incompatível com o cristal. 
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10.5. Comunicação Serial Via Bluetooth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3 e 10.4 – Módulo adaptador Bluetooth/Serial 

 

 

10.6. Comunicação Serial /USB 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5 – Conversor USB/Serial  
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10.  

11.  

12.  

 

Display LCD 
 

11.1. Os Displays de LCD  
Os displays alfanuméricos são muito utilizados atualmente, graças a sua 
interatividade com números e letras. Os modelos variam de tamanho quanto ao 
número de caracteres e quantidade de linhas para a exibição de informações. 

 

Figura 11.1 – Display de cristal líquido (LCD) 16x2. 

 

11.2. Descrição da Pinagem dos LCD’s  

O LCD possui um barramento de dados de 8 bits (DB0 a DB7) que é 
responsável pela transferência de dados para o LCD; possui dois pinos de 
controle (E e RS) e outros pinos, cuja função é alimentar o LCD, luz de fundo 
(backlight) e fazer o ajuste de contraste. 

Veja como é composto o LCD gráfico baseado no controlador HD44780 da 
Hitachi 

Descrição Função 

DB0 a DB7 Barramento de dados 

E Chip Enable (Clock) 

R/W Read(1) ou Write(0) 

RS Reset (0) 

VO Contraste 

VDD +5Vcc 

VSS Terra (GND) 
 

Figura 11.2 – Pinagem do LCD. 

CAPÍTULO 

11 
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Dependendo do modelo, a pinagem do LCD pode sofrer uma ligeira variação. 
Estas variações se devem às conexões com o backlight (pinos 15 e 16) e por isso 
não estão na figura anterior. Apesar das diferenças na pinagem, todos LCD’s 
trazem sua respectiva pinagem no verso do dispositivo.  

 

 

 

Figura 11.3 – Pinagem do display LCD. 

 

11.3. Funcionamento no Modo 8 bits 

Após ligar o LCD, este precisará receber os comandos de inicialização, na qual é 
definido o modo de operação de 4 ou 8 bits. No modo 8 bits as informações são 
transmitidas através de 8 pinos do barramento de dados (D0 a D7). Além 
destes, são utilizados mais 2 pinos para o controle do LCD (E e RS), totalizando 

a conexão de 10 pinos entre o LCD e o 8051.  
 

11.4. Funcionamento no Modo 4 bits 

No modo 4bits as informações são transmitidas através de 4 pinos do 
barramento de dados (D4 a D7) juntamente com 2 pinos para o controle do 
LCD (E e RS), totalizando a conexão de 6 pinos entre o LCD e o 8051. Neste 
modo, o LCD é configurado para receber o dado em duas partes: Primeiro 
recebe os 4 bits menos significativos (LSB – Less Significative bits) e depois, os 4 
bits mais significativos (MSB – Most Significative bits). A utilização da 
comunicação entre LCD e microcontrolador neste modo é a mais comumente 
utilizada em projetos, devido a menor ocupação de I/O’s do chip e por isso, este 
livro abordará o uso de LCD’s no modo 4 bits. 
Podemos trabalhar facilmente com displays de LCD utilizando o arquivo 
header LCD.h. 
 
Este arquivo implementa os comandos de inicialização no modo 4 bits, bem 
como os comandos de envio de mensagens ao LCD.  
 

A seguir temos o conteúdo do arquivo LCD.h, o qual deverá ser salvo em 
C:\8051\SDCC\INCLUDE. 

GND  +Vcc 
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#define LCD_en P2_4 

#define LCD_rs P2_5  

#define LCD_DELAY 335                   /* atraso de 1 miliseg */ 

#define LCD_clear() LCD_command(0x1)    /* Limpa display LCD  

#define LCD_row1() LCD_command(0x80)    /* inicia na Linha 1 */ 

#define LCD_row2() LCD_command(0xC0)    /* inicia na Linha 2 */ 

  

void LCD_delay(unsigned char ms){ 

 unsigned char n; 

 unsigned int i; 

 for (n=0; n<ms; n++)for (i=0; i<LCD_DELAY; i++); /* 1 miliseg */ 

} 

 

void LCD_enable(){ 

    LCD_en = 0;                         /* desliga P2.4 */ 

    LCD_delay(1); 

    LCD_en = 1;                         /* liga P2.4 */ 

} 

 

void LCD_command(unsigned char command){ 

    LCD_rs = 0;                             /* desliga P2.5 */ 

    P2 = (P2 & 0xF0)|((command>>4) & 0x0F); 

    LCD_enable(); 

    P2 = (P2 & 0xF0)|(command & 0x0F); 

    LCD_enable(); 

    LCD_delay(1); 

} 

 

void LCD_putc(unsigned char ascii){ 

    LCD_rs = 1;                             /* liga P2.5 */ 

    P2 = (P2 & 0xF0)|((ascii>>4) & 0x0F); 

    LCD_enable(); 

    P2 = (P2 & 0xF0)|(ascii & 0x0F); 

    LCD_enable(); 

    LCD_delay(1); 

} 

 

void LCD_puts(unsigned char *lcd_string){ 

 while (*lcd_string) LCD_putc(*lcd_string++); 

} 

 

void LCD_init(){ 

    LCD_en = 1;                            /* liga P2.4 */ 

    LCD_rs = 0;                            /* desliga P2.5 */    

    LCD_command(0x33); 

    LCD_command(0x32); 

    LCD_command(0x28); 

    LCD_command(0x0C); 

    LCD_command(0x06); 

    LCD_command(0x01);                     /* limpa LCD */ 

    LCD_delay(256); 

} 

 

Figura 11.4 – Conteúdo do arquivo LCD.h 
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O header LCD.h utiliza 6 pinos do Port P2 para conexão com o LCD conforme 
o esquema a seguir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.5 – Esquema de ligações entre LCD e 8051 

 

11.5. Instruções e Funções de Controle para o LCD 
O header LCD.h oferece um conjunto completo de comandos para manipulação 
do LCD. Vamos estudá-las: 
 

15.5.1. LCD_init() 

Executa a rotina de inicialização do LCD no modo 4 bits. Durante a 
inicialização todos os caracteres são apagados da tela. Este comando também é 
uma alternativa eficiente para limpar o LCD e posicionar a escrita de 
informações na primeira linha do LCD. 

 

15.5.2. LCD_row1( ) 

Posiciona a escrita de informações na primeira linha do LCD. 

 

15.5.3. LCD_row2( ) 

Posiciona a escrita de informações na segunda linha do LCD. 

 

15.5.4. LCD_putc() 

Imprime um caractere na primeira posição disponível da coluna definida pelo 
comando LCD_row1() ou LCD_row2(). Cada novo caractere enviado ao LCD 
é posicionado ao lado direito do anterior, devendo-se respeitar o limite de 16 

 

8
0

5
1
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caracteres. Caso este limite seja ultrapassado, os caracteres posteriores serão 
ignorados pelo LCD, ou seja, não são exibidos na linha seguinte. Entretanto, 
através de estruturas if-else é possível produzir este efeito (troca de linha 
automática).  

A seguir temos alguns exemplos de uso da função LCD_putc( ). 

 

 #include<at89x52.h>          //contém as definições do chip 

 #include<LCD.h>              //contém as definições do LCD 

 

 void main(){ 

    LCD_init();                   //inicializa o LCD 

    LCD_row1();               //posiciona na linha 1 

    LCD_putc(‘A’);            //imprime a letra A 

    LCD_putc(‘B’);            //imprime a letra B ao lado de A 

 } 
  

Programa 11.1 – Função LCD_putc() 

O programa acima tem por finalidade, exibir as letras ‘AB’ lado a lado na 

primeira linha do display. 

Devido ao fato da função LCD_putc( ) suportar apenas um caractere, esta é 
utilizada praticamente para a exibição de números seguindo a convenção da 
tabela ASCII. Vejamos como são compostos os algarismos nesta tabela. 

Valor enviado ao LCD Algarismo exibido no LCD 

48 0 

49 1 

50 2 

51 3 

52 4 

53 5 

54 6 

55 7 

56 8 

57 9 

 

Tabela 11.1 – Tabela ASCII 
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O conjunto de algarismos (0 a 9) na tabela ASCII estão defasados em 48 
unidades do valor decimal. Isto significa que para exibir um algarismo, o LCD 
deverá receber o numero acrescido de 48. Para exibir o número 1, o LCD deverá 
receber o valor 49 (48 + número) e assim por diante, ou seja, devemos somar o 
numero 48 ao algarismo que desejamos exibir no LCD.  

Veja o programa de exemplo abaixo: 

 

 #include<at89x52.h>           //contém as definições do chip 

 #include<LCD.h>               //contém as definições do LCD 

 #include<delay.h> 

 

 void main(){ 

    int contagem=0; 

    LCD_init();                      //inicializa o LCD 

     

    while(contagem<10){ 

      LCD_row1();               //posiciona na linha 1 

      LCD_putc(contagem+48);    //imprime a variável convertida 

      delay_ms(1000);           //para ASCII 

      contagem++;               //incrementa contagem 

    } 

 }   

 

Programa 11.1 – Contador de zero a nove com exibição em LCD 

 

O programa acima é iniciado com os arquivos de definições do 
microcontrolador, LCD e da base de tempo. Na função main temos a declaração 
de uma variável com o propósito de armazenar o valor da contagem e em 
seguida o display de LCD é inicializado (LCD_init). O comando while controla 
a quantidade de repetições da contagem, sendo que a cada repetição a exibição é 
posicionada na linha 1 (LCD_row 1), então a variável contagem é envidada ao 
LCD através do comando LCD_putc( ) juntamente com a soma de 48. Isto é 
necessário para que o valor da contagem seja convertido para o valor da tabela 
ASCII. O comando delay_ms é responsável por gerar uma pequena pausa no 
processamento e depois a contagem é incrementada, quando em seguida, temos 
o final do bloco while.  

 

 

 



 

  
90 

11.6. Exercício Resolvido 
Contador de 0 a 99 com exibição em display de LCD. 

 

 #include<at89x52.h>           //contém as definições do chip 

 #include<LCD.h>               //contém as definições do LCD 

 #include<delay.h> 

 

 void main(){ 

    int contagem=0; 

    LCD_init();                      //inicializa o LCD 

     

    while(contagem<99){ 

      LCD_row1();                //posiciona na linha 1 

      LCD_putc((contagem/10)+48);//imprime a dezena convertida 

      LCD_putc((contagem%10)+48);//imprime unidade convertida 

      delay_ms(1000);            //para ASCII 

      contagem++;                //incrementa contagem 

    } 

 }   

 

Programa 11.2 – Contador com exibição em LCD 

 

Neste programa, a diferença está em que a contagem vai até 99. Como a função 
LCD_putc suporta apenas um caractere, é necessário dividir o valor da variável 
contagem  e armazenar cada um, numa variável distinta. Por exemplo: 

Se contagem = 10, então: dezena=1, unidade=0  

Se contagem = 34, então: dezena=3, unidade=4 

 

Para obter a dezena da contagem: contagem/10; 

Para obter a unidade contagem: contagem-((contagem/10)*10); ou 
então, podemos utilizar a operação MOD, a qual retorna o resto da divisão de um 
número:  

contagem%10; 

 

15.5.5. LCD_puts() 

Imprime um texto na primeira posição disponível da coluna definida pelo 
comando LCD_row1() ou LCD_row2(). Cada nova mensagem enviada ao 
LCD é exibida ao lado da anterior. 
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Veja os programas de exemplo abaixo: 

 

 #include<at89x52.h>           //contém as definições do chip 

 #include<LCD.h>               //contém as definições do LCD 

  

 void main(){ 

      LCD_init();                      //inicializa o LCD 

      LCD_row1();                  //posiciona na linha 1 

      LCD_puts(“LCD Teste”);       //exibe o texto 

 }   

 

Programa 11.3 – Exibição de texto no LCD 

 

 #include<at89x52.h>           //contém as definições do chip 

 #include<LCD.h>               //contém as definições do LCD 

 #include<delay.h> 

 

 void main(){ 

    int contagem=0; 

    LCD_init();                      //inicializa o LCD 

     

    while(contagem<10){ 

      LCD_row1();               //posiciona na linha 1 

      LCD_puts(“Contagem: ”);   //exibe o texto 

      LCD_putc(contagem+48);    //imprime a variável convertida 

      delay_ms(1000);           //para ASCII 

      contagem++;               //incrementa contagem 

    } 

 }   

 

Programa 11.4 – Contador com exibição em LCD 

 

 #include<at89x52.h>            //contém as definições do chip 

 #include<LCD.h>                //contém as definições do LCD 

  

 void main(){ 

  LCD_init();                      //inicializa o LCD 

 

   while(1){       

      LCD_row1();                //posiciona na linha 1 

      if(P3_0==1) LCD_puts(“P3.0 nivel alto”);//se entrada P3.0 

 }                                    //exibe mensagem no LCD 

 }   

 

Programa 11.5 – Exibe mensagem se a entrada P3.0 receber nível lógico 1. 
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Contador de 0 a 999 com exibição em display de LCD. 

 

#include<at89x52.h> 

#include<lcd.h> 

#include<delay.h> 

 

void main(){ 

    int contagem=0; 

    int centena=0; 

    int dezena=0; 

    int unidade=0; 

     

    LCD_init(); 

     

 while(1){ 

     centena=contagem/100; 

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

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

         

        LCD_row1(); 

        LCD_puts("PECAS PRODUZIDAS"); 

        LCD_row2(); 

        LCD_puts("      "); 

        LCD_putc(centena+48); 

        LCD_putc(dezena+48); 

        LCD_putc(unidade+48); 

         

        contagem++;  

        delay_ms(1000); 

    } 

} 

 

Programa 11.6 – Contador de 0 a 999. 
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12.  

13.  

14.  

 

Tabela ASCII Standard e Extended 

 

 
Binário Decimal Referência 

 
00000000 0 Null - NUL 

 
00000001 1     Start of Heading - SOH 

 
00000010 2 Start of Text - STX 

 
00000011 3 End of Text - ETX 

 
00000100 4 

End of Transmission - 
EOT 

 
00000101 5 Enquiry - ENQ 

 
00000110 6 Acknowledge - ACK 

 
00000111 7 

Bell, rings terminal bell - 
BEL 

 
00001000 8  BackSpace - BS 

 
00001001 9 Horizontal Tab - HT 

 
00001010 10 Line Feed - LF 

 
00001011 11 Vertical Tab - VT 

 
00001100 12 Form Feed - FF 

 
00001101 13   Enter - CR 

 
00001110 14  Shift-Out - SO 

 
00001111 15  Shift-In - SI 

 
00010000 16   Data Link Escape - DLE 

 
00010001 17  Device Control 1 - D1 

 
00010010 18  Device Control 2 - D2 

 
00010011 19 Device Control 3 - D3 

 
00010100 20 Device Control 4 - D4 

 
00010101 21 

 Negative Acknowledge - 
NAK 

 
00010110 22 

     Synchronous idle - 
SYN 

 
00010111 23 

End Transmission Block - 
ETB 

 
00011000 24     Cancel line - CAN 

 
00011001 25      End of Medium - EM 

 
00011010 26      Substitute - SUB 

 
00011011 27 Escape - ESC 

 
00011100 28      File Separator - FS 

 
00011101 29  Group Separator - GS 

 
00011110 30  Record Separator - RS 

 
00011111 31      Unit Separator - US 

 
00100000 32 Space - SPC 

 
00100001 33 ! 

 
00100010 34 " 

 
00100011 35 # 

 
00100100 36 $ 

 

APÊNDICE 
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00100101 37 % 

 
00100110 38 & 

 
00100111 39 ' 

 
00101000 40 ( 

 
00101001 41 ) 

 
00101010 42 * 

 
00101011 43 + 

 
00101100 44 , 

 
00101101 45 - 

 
00101110 46 . 

 
00101111 47 / 

 
00110000 48 0 

 
00110001 49 1 

 
00110010 50 2 

 
00110011 51 3 

 
00110100 52 4 

 
00110101 53 5 

 
00110110 54 6 

 
00110111 55 7 

 
00111000 56 8 

 
00111001 57 9 

 
00111010 58 : 

 
00111011 59 ; 

 
00111100 60 < 

 
00111101 61 = 

 
00111110 62 > 

 
00111111 63 ? 

 
01000000 64 @ 

 
01000001 65 A 

 
01000010 66 B 

 
01000011 67 C 

 
01000100 68 D 

 
01000101 69 E 

 
01000110 70 F 

 
01000111 71 G 

 
01001000 72 H 

 
01001001 73 I 

 
01001010 74 J 

 
01001011 75 K 

 
01001100 76 L 

 
01001101 77 M 

 
01001110 78 N 

 
01001111 79 O 

 
01010000 80 P 

 
01010001 81 Q 

 
01010010 82 R 

 
01010011 83 S 

 
01010100 84 T 

 
01010101 85 U 

 
01010110 86 V 

 
01010111 87 W 

 
01011000 88 X 

 
01011001 89 Y 

 
01011010 90 Z 

 
01011011 91 [ 

 
01011100 92 \ 
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01011101 93 ] 

 
01011110 94 ^ 

 
01011111 95 _ 

 
01100000 96 ` 

 
01100001 97 a 

 
01100010 98 b 

 
01100011 99 c 

 
01100100 100 d 

 
01100101 101 e 

 
01100110 102 f 

 
01100111 103 g 

 
01101000 104 h 

 
01101001 105 i 

 
01101010 106 j 

 
01101011 107 k 

 
01101100 108 l 

 
01101101 109 m 

 
01101110 110 n 

 
01101111 111 o 

 
01110000 112 p 

 
01110001 113 q 

 
01110010 114 r 

 
01110011 115 s 

 
01110100 116 t 

 
01110101 117 u 

 
01110110 118 v 

 
01110111 119 w 

 
01111000 120 x 

 
01111001 121 y 

 
01111010 122 z 

 
01111011 123 { 

 
01111100 124 | 

 
01111101 125 } 

 
01111110 126 ~ 

 
01111111 127  Delete 

 
10000000 128  Ç 

 
10000001 129  ü 

 
10000010 130  é 

 
10000011 131 â 

 
10000100 132 ä 

 
10000101 133 à 

 
10000110 134 å 

 
10000111 135 ç 

 
10001000 136 ê 

 
10001001 137 ë 

 
10001010 138 è 

 
10001011 139 ï 

 
10001100 140 î 

 
10001101 141 ì 

 
10001110 142 Ä 

 
10001111 143 Å 

 
10010000 144 É 

 
10010001 145 æ 

 
10010010 146 Æ 

 
10010011 147 ô 

 
10010100 148 ö 
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10010101 149 ò 

 
10010110 150 û 

 
10010111 151 ù 

 
10011000 152 ÿ 

 
10011001 153 Ö 

 
10011010 154 Ü 

 
10011011 155 ø 

 
10011100 156 £ 

 
10011101 157 Ø 

 
10011110 158 × 

 
10011111 159 ƒ 

 
10100000 160 á 

 
10100001 161 ù 

 
10100010 162 ó 

 
10100011 163 ú 

 
10100100 164 ñ 

 
10100101 165 Ñ 

 
10100110 166 ª 

 
10100111 167 º 

 
10101000 168 ¿ 

 
10101001 169 ® 

 
10101010 170 ¬ 

 
10101011 171 ½ 

 
10101100 172 ¼ 

 
10101101 173 ¡ 

 
10101110 174 « 

 
10101111 175 » 

 
10110000 176 ░ 

 
10110001 177 ▒ 

 
10110010 178 ▓ 

 
10110011 179 │ 

 
10110100 180 ┤ 

 
10110101 181 Á 

 
10110110 182 Â 

 
10110111 183 À 

 
10111000 184 © 

 
10111001 185 ╣ 

 
10111010 186 ║ 

 
10111011 187 ╗ 

 
10111100 188 ╝ 

 
10111101 189 ¢ 

 
10111110 190 ¥ 

 
10111111 191 ┐ 

 
11000000 192 └ 

 
11000001 193 ┴ 

 
11000010 194 ┬ 

 
11000011 195 ├ 

 
11000100 196 ─ 

 
11000101 197 ┼ 

 
11000110 198 ã 

 
11000111 199 Ã 

 
11001000 200 ╚ 

 
11001001 201 ╔ 

 
11001010 202 ╩ 

 
11001011 203 ╦ 

 
11001100 204 ╠ 
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11001101 205 ═ 

 
11001110 206 ╬ 

 
11001111 207 ¤ 

 
11010000 208 ð 

 
11010001 209 Ð 

 
11010010 210 Ê 

 
11010011 211 Ë 

 
11010100 212 È 

 
11010101 213 ı 

 
11010110 214 Í 

 
11010111 215 Î 

 
11011000 216 Ï 

 
11011001 217 ┘ 

 
11011010 218 ┌ 

 
11011011 219 █ 

 
11011100 220 ▄ 

 
11011101 221 ¦ 

 
11011110 222 Ì 

 
11011111 223 ▀ 

 
11100000 224 Ó 

 
11100001 225 ß 

 
11100010 226 Ô 

 
11100011 227 Ò 

 
11100100 228 õ 

 
11100101 229 Õ 

 
11100110 230 µ 

 
11100111 231 þ 

 
11101000 232 Þ 

 
11101001 233 Ú 

 
11101010 234 Û 

 
11101011 235 Ù 

 
11101100 236 ý 

 
11101101 237 Ý 

 
11101110 238 ¯ 

 
11101111 239 ´ 

 
11110000 240  

 
11110001 241 ± 

 
11110010 242 ‗ 

 
11110011 243 ¾ 

 
11110100 244 ¶ 

 
11110101 245 § 

 
11110110 246 ÷ 

 
11110111 247 ¸ 

 
11111000 248 ° 

 
11111001 249 ¨ 

 
11111010 250 · 

 
11111011 251 ¹ 

 
11111100 252 ³ 

 
11111101 253 ² 

 
11111110 254 ■ 

 
11111111 255   

 

 

 


