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Resumo 

Existe no ensino acadêmico uma lacuna entre o aprendizado teórico e prático, em 

que a conexão das duas partes pode se tornar deficiente quando o aluno não é 

apresentado ao funcionamento do seu objeto de estudo. As instituições de ensino muitas 

vezes não possuem verba para compra de material a ser utilizado em laboratórios na 

ajuda dessa conexão teoria-prática. O mercado, apesar de apresentar equipamentos que 

podem fazer esse link, não fornece material que apresente baixo custo para a instituição.  

Com o avanço da tecnologia é possível pensar em maneiras mais baratas e 

acessíveis para a conexão do aprendizado. Neste trabalho, escolhe-se um 

microcontrolador com baixo consumo de energia e baixo custo de modo a desenvolver 

uma plataforma didática de projetos e prototipagem que apresenta comunicação USB. 

É realizado um estudo do microcontrolador do PIC18F4550 quanto a aquisição de 

dados e comunicação USB, através do próprio módulo USB incluso neste PIC.  Além do 

estudo da comunicação USB em si, suas funcionalidades, vantagens e desvantagens, 

características da comunicação e construtivas. Exaltando os motivos de escolha dessas 

aplicações. No entanto, apenas a plataforma não é o suficiente para o estabelecimento 

desse link. Por isso, desenvolve-se paralelamente uma Interface Homem-Máquina. 

No decorrer do Trabalho é utilizada o kit didático da Exsto PIC18F XM118 e 

também apresentado projetos e protótipos para a plataforma didática aqui proposta. 
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Abstract 

There is, at the academical field, a gap between the theoretical and practical 

learning, where the link of those two parts has a deficit when the student is not presented 

to the behaviour of his object of study. The Universities usually don’t have enough sum to 

buy the needed material to be used in the labs so they could help linking theory and 

practice. Even though there are some available equipment in the market which could help 

with this link, they are expensive to the University.  

With the development of technology, it is possible to think in cheaper and more 

accessible ways to connect the learning process. In this work, it is chosen a 

microcontroller with low-energy consumption and low-cost to develop a didactic project 

and prototyping platform with USB communication. 

This paper presents a review of microcontrollers and the data acquisition and USB 

communications modules from the PIC18F4550 microcontroller. It also presents a review 

of the USB communication itself, its features, pro and cons, as well as communication and 

construction technical features, showing up the reason to the choice of those applications. 

However, this platform is not enough to build this connection, that is why it is also 

developed a user interface.  

At this thesis is used as instrument the didactic kit from Exsto PIC18F XM118 as 

well as some projects to the purposed platform and a prototype. 
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Capítulo 1 

  Introdução 

No estudo acadêmico se aprende muito em sala de aula, e muitas vezes é difícil o 

preenchimento da lacuna entre o aprendizado na teoria e a aplicação prática do conteúdo. 

Desenvolver instrumentos que possam preencher esta lacuna pode ser uma resposta ao 

problema. Neste sentido, a utilização de sistemas embarcados, normalmente projetados 

para algumas tarefas específicas e levadas a um computador de uso geral, que é usado em 

várias tarefas, é um instrumento que responde ao problema, mas a sua aplicação pode ser 

proibitiva financeiramente considerando-se que para o estudo prático haveria a 

necessidade de um sistema embarcado para cada estudo teórico realizado no aprendizado 

da engenharia (Ahmed Shamsul Arefin, 2007) (M. Popal, 2004).  

Com o uso de novas tecnologias disponíveis no mercado nos dias atuais, como os 

mais novos microcontroladores que apresentam In-System Programming (ISP), é possível 

imaginar uma plataforma que sirva para o propósito geral na conexão da teoria com a 

prática no estudo da engenharia elétrica que possa substituir os sistemas embarcados.  

Neste trabalho é descrito o projeto e a construção de uma plataforma didática de 

projeto e prototipagem com comunicação via porta USB. A utilização de uma plataforma 

desse tipo no meio acadêmico viabiliza o uso desta tecnologia, hoje em dia oferecida por 

grandes empresas a um custo elevado para a instituição de ensino. Essas plataformas, 

como a plataforma NI Elvis da National Intruments, apesar de atender as necessidades 

acadêmicas, apresentam custo elevado, não garantindo sua disponibilidade na instituição. 

Dessa forma, pensa-se em uma plataforma de baixo custo que possa atender o meio 

acadêmico.  

Nesta plataforma é possível a implementação e diversas aplicações em diversas 

áreas como: circuitos e eletrônica; controle e mecatrônica, comunicações, alta potência e 

energia. Além disso, pode-se explorar medições de sinais elétricos em outras áreas da 

ciência, como a biomedicina em usos de eletrocardiogramas, oxímetros e etc. 
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Um exemplo de aplicação importante na área da engenharia seria a simulação em 

hardware in the loop, um processo existente há mais de 15 anos, o qual consiste em uma 

técnica de simulação que é usada para testes de sistemas de processos complexos. Essa 

simulação fornece uma resposta efetiva ao adicionar a complexidade da planta na 

plataforma de controle. A complexidade da planta é incluída no controle, testada e 

desenvolvida, adicionando representações matemáticas para todas as dinâmicas 

relatadas do sistema. Nessa aplicação é observada uma simulação em tempo real e 

necessita de uma plataforma que adquira o sinal da planta e o controle (Hans-

PetterHalvorsen, 2016).  

Para melhor uso da plataforma, é proposta uma divisão em módulos para 

possibilitar o uso de diversas aplicações de forma customizada ao sistema que se deseja 

analisar. Dessa forma, tem-se um módulo didático voltado às necessidades acadêmicas 

não apenas em uma forma de aplicação, mas em diversas áreas do conhecimento. 

Sendo assim, diminui-se a lacuna que existe entre o conhecimento teórico e prático 

do aluno sendo possível investigar princípios básicos aprendidos em sala de forma visual 

na prática, além de ajudar na criação de protótipos em projeto de pesquisa de um modo 

simplificado e acesso facilitado com baixo custo à instituição. 

1.1. Relevância do tema em investigação 

A aquisição de dados é necessária em vários ramos de estudos, tanto para áreas 

técnicas da engenharia quanto para outras áreas, como biologia, medicina, etc. Um 

dispositivo capaz de capturar sinais e transferir para um computador, onde esses dados 

seriam analisados e interpretados, se mostra de suma importância para estudos e 

pesquisas. 

Ao utilizar um microcontrolador, cria-se a possibilidade de uma plataforma de 

baixo custo e baixo consumo energético. Além disso, a comunicação USB, que nos dias 

atuais é padronizada em todos os computadores, faz com que a transferência desses dados 

seja facilitada, onde também é possível obter a alimentação do circuito de aquisição de 

dados. 

A tecnologia USB apresenta vantagens além da padronização e facilidade de 

alimentação elétrica, como: possibilidade de Plug and Play, onde os dispositivos são 
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utilizados logo após a conexão com o computador; ampla compatibilidade, pois o padrão 

USB é reconhecido, atualmente, por vários sistemas operacionais; portabilidade, em que 

o dispositivo pode ser conectado e desconectado a qualquer momento sem necessidade 

de desligamento do computador, e ainda permite uma leitura a longa distância, já que 

cabos USB podem ter até 5 metros de comprimento, capacidade esta que pode ser 

aumentada com o uso de hubs ou de equipamentos que repitam os sinais da comunicação 

(Axelson, 2005). 

1.2. Objetivos do Trabalho 

Neste trabalho tem-se como objetivo principal projetar uma plataforma didática 

de projeto e prototipagem, que possua entradas e saídas analógicas e digitais, e que seja 

capaz de comunicar com o computador via porta USB. 

Como objetivos secundários é necessário: 

• Desenvolvimento da comunicação entre o módulo e o computador; 

• Desenvolvimento de um gerador de sinais, com algumas formas de ondas 

específicas como PWM; 

• A elaboração de uma interface Homem-Máquina para que o sinal seja 

transferido para o computador, lido e analisado conforme aplicação 

definida pelo usuário, 

• E desenvolvimento de uma ferramenta de medição (osciloscópio). 

 

A placa construída tem também como objetivo oferecer o uso em diferentes 

aplicações, sejam elas no campo da engenharia ou em outros campos da ciência 

Contudo, a plataforma, devido ao seu baixo custo, deverá ser acessível 

didaticamente dentro de universidades e/ou escolas técnicas. 

Para se alcançar os objetivos descritos, o trabalho será dividido nos seguintes 

tópicos: 

• Estudo da implementação da comunicação USB; 

• Estudo do microcontrolador para a aquisição de dados; 

• Implementação da interface Homem-Máquina, 
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1.3. Organização do Texto 

Este trabalho está organizado em 4 capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

No capítulo 2, após a presente introdução, apresenta-se uma descrição sobre a 

comunicação USB, suas aplicações e como se deseja utilizá-la neste trabalho;  

No capítulo 3, é apresentado o uso de microcontroladores para a aquisição de 

dados e geração de sinais digitais e analógicos, tanto como a conversão de sinais 

analógicos em digitais e vice-versa; 

No capítulo 4, é apresentado o desenvolvimento do projeto da plataforma e da 

Interface Homem-Máquina, 

No capítulo 5 é apresentada a conclusão. 

1.4. Metodologia 

Para a construção desse dispositivo será usado o microcontrolador PIC18F4550, 

com o intuito de baixar os custos e o consumo energético da plataforma, pois este é um 

microcontrolador barato, com alta velocidade de processamento. 

A interface Homem-Máquina será programada em C/C++ via software Visual 

Studio 2013 da Microsoft, assim como a comunicação entre o módulo e o computador. 

Será apresentado nessa interface a possibilidade de enviar um sinal bit-a-bit ou através 

do gerador de sinais para a plataforma, assim como observar no medidor o sinal de saída 

do sistema.  

Além do projeto da placa feito no software Proteus e o protótipo a ser construído, 

será utilizado o kit didático PIC18F XM118 para validação de aplicações em que o 

hardware não será construído neste Trabalho. 

  



 
 

12 
 

Capítulo 2 

Comunicação USB 

O objetivo deste capítulo é apresentar o uso da comunicação USB, suas vantagens 

e desvantagens tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor, suas aplicações e a 

composição do hardware para que haja essa comunicação. 

2.1. Uma visão geral da interface USB 

A funcionalidade de um dispositivo USB é estruturada em camadas de gráficos de 

camadas, como um histograma, determinando a hierarquia dos níveis de funções da 

estrutura da interface USB. Na Figura 2-1, cada nível é associado a um nível de função do 

dispositivo. A camada mais alta tem a função de configuração. Um dispositivo pode 

apresentar vários níveis de configurações, como por exemplo, um dispositivo que tenha 

múltiplos requisitos de alimentação baseado em modos de Self-Power Only ou Bus Power 

Only. Para cada configuração pode haver múltiplas interfaces e cada interface pode 

suportar um modo particular de configuração. 

  

 

Figura 2-1 Camadas USB (Microchip, 2006) 
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Nas camadas inferiores estão as interfaces de end-point, onde os dados são 

diretamente transportados para esse nível. Pode haver quantos end-points de 16 bit 

bidirecionais quanto necessário.  

Para a realização de transferência de dados USB são especificado quatro tipos de 

transferências:  

1. Assíncrona: Esse tipo fornece um método de transferência para grandes 

volumes de dados (acima de 1023 bytes) com tempo de entrega assegurado. 

No entanto, a integridade dos dados não é assegurada. Esse tipo de 

transferência é bom para aplicações de streaming, quando não há problema 

em perder uma pequena quantidade de dados, assim como no áudio; 

2. Bulk (em massa): Esse método permite que um grande volume de dados 

seja transferido com segurança da integridade dos dados, porém o tempo 

de entrega não é assegurado; 

3. Interrupção: Esse tipo de transferência fornece integridade de dados para 

tempo de entrega assegurado em pequenos volumes de dados transferidos, 

4. Controle: Esse tipo fornece ao dispositivo as configurações de controle. 

 

Para todos os tipos de transferências, exceto a Controle, quem determina o que 

será utilizado é o host. Dependendo da necessidade da aplicação a ser desenvolvida. 

Ao iniciar o dispositivo USB, ou seja, conectá-lo ao computador o host entra em um 

processo chamado enumeração, que tenta reconhecer o dispositivo. Em suma, o host 

interroga o dispositivo, unindo informações como consumo de energia, taxa e tamanhos 

dos dados, protocolos e outras informações que descrevem o processo. Uma enumeração 

típica do processo seria:  

1. USB Reset: reseta o dispositivo 

2. Adquirir descrição do dispositivo: o host pede uma pequena porção da 

descrição do dispositivo; 

3. USB Reset: O dispositivo é resetado novamente; 

4. Seleciona endereço: O host atribui um endereço para o dispositivo; 

5. Adquirir descrição do dispositivo: O host recupera a descrição do dispositivo e 

uni informação como fabricante, tipo de dispositivo, tamanho máximo do 

pacote de controle; 

6. Adquirir descrições de configurações; 



 
 

14 
 

7. Adquirir qualquer outra descrição, 

8. Selecionar configuração. 

 

Essas descrições são feitas pelos descritores que fornecem informação gerais do 

periférico USB. Existem oito tipos padrões de descritores, os quais cinco são os mais 

importantes para a aplicação com o PIC, que são listados a seguir. 

 

1. O descritor do dispositivo fornece informações gerais do dispositivo tais 

como: fabricante, número do produto, número serial, a classes do 

dispositivo e o número de configurações. Há apenas um descritor de 

dispositivo;  

2. O descritor de configuração fornece informações de requerimento de 

alimentação do dispositivo e quantas interfaces diferentes são suportadas 

quando está nessa configuração. Pode haver mais de uma configuração por 

dispositivo;  

3. O descritor de interface detalha o número de end-points usados na interface, 

tanto quanto a classe da interface. Pode haver mais de uma interface para 

configuração; 

4.  O descritor de end-point identifica o tipo de transferência e a direção, tanto 

quanto outras especificações do end-point e, 

5. O descritor de string, fornece informações que podem ser lidas pelo usuário 

sobre os níveis que eles descrevem, muitos dos descritores referenciam um 

ou mais descritor de string. Comumente, essas strings aparecem no host 

para ajudar o usuário a identificar o dispositivo, descritores de string são 

geralmente opcionais para salvar memória e são codificados em um 

formato de código único (Microchip, 2006). 
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2.2. Motivação do uso da comunicação USB 

Dentre as opções disponíveis para comunicação entre um dispositivo e um 

computador temos a porta paralela ou serial como opções viáveis para a interface de 

comunicação. Com o desenvolvimento da tecnologia foi necessário que essa interface 

melhorasse e apresentasse maior velocidade. 

A porta USB (Universal Serial Bus) oferece diversas qualidade, tais como: 

• Simplicidade de uso, não há necessidade de configurar e definir detalhes; 

• Confiável, onde erros são raros, com novas tentativas automáticas ao 

apresentar erro; 

• Veloz, para que a interface não se torne uma comunicação que tenha efeito 

de gargalo; 

• Versátil, pois vários tipos de periféricos podem usar essa interface; 

• Barato, tanto para o produtor quando para o usuário; 

• Menor consumo de energia, não há necessidade de baterias, o que estende 

a vida útil da bateria de computadores e dispositivos portáteis, 

• Suportado em vários sistemas operacionais, como Windows, Linux, iOS, 

então os desenvolvedores não precisam programar drives de níveis baixos 

para comunicar com os periféricos. 

 

A porta USB foi desenvolvida para ser uma interface de comunicação com vários 

tipos de periféricos em limitações como interfaces mais antigas. O USB atende dois grupos 

de audiência: o usuário, quem utiliza o periférico; e o desenvolvedor, quem desenvolve o 

hardware e programa o código de comunicação entre os dispositivos. Há uma grande 

gama de vantagens para ambos os grupos. 

Nos itens a seguir são descritas cada uma dessas vantagens para cada um dos dois 

grupos (Axelson, 2005). 

2.2.1. Vantagens do Usuário 

A facilidade de uso foi um dos objetivos principais para a criação da interface USB, 

como resultado há algumas vantagens para os usuários dentro dessa aplicabilidade. Com 
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apenas uma interface o usuário pode conectar vários dispositivos, sem a necessidade de 

vários tipos de conectores para cada periférico em específico. Na Tabela 2-1 compara-se 

o uso de várias interfaces populares relevantes para o Trabalho. 

Tabela 2-1 Tabela de comparação de interfaces computacionais populares (Axelson, 2005) 

Interface Formato 
Número de  
dispositivos 
 (máximo) 

Distância 
(máxima 

[pés]) 

Velocidade 
(máxima 
[bits/s]) 

Uso Típico 

USB 
Serial  
assíncrona 

127 

16(até 96  
com 5 
hubs) 

1,5M, 12M, 
 480M 

Mouse, teclado, 
drives e outros  

periféricos 

IEEE-488 
(GPIB) 

Paralela 
15 60 8M 

Instrumentação 

I²C 
Serial 
síncrona 

40 18 3,4M 

Comunicação  
com 

microcontrolador 

Microwire 
Serial 
síncrona 

8 10 2M 

Comunicação  
com 

microcontrolador 

RS-232 
Serial 
assíncrona 

2 50-100 

20k (115k 
com 

 alguns 
hardwares) 

Mouse, modem  
e instrumentação 

RS-485 
Serial 
assíncrona 

32 4000 10M 

Aquisição de 
dados  

e sistemas de 
controle 

SPI 
Serial 
síncrona 

8 10 2,1M 

Comunicação  
com 

microcontrolador 

 

Na Tabela 2-1 Tabela de comparação de interfaces computacionais populares, 

observa-se a flexibilidade da interface USB em relação às outras, apresentando variedade 

de 127 dispositivos para a comunicação, quando a segunda interface a apresentar maior 

variedade apresenta um máximo de 40 dispositivos. Ao comparar apenas as interfaces 

seriais assíncronas a USB ainda apresenta maior velocidade, pois a mesma apresenta 3 

possibilidades de velocidade de transmissão. 

A configuração automática faz com que o sistema operacional reconheça o USB e 

carregue o drive necessário para a utilização do dispositivo. Com facilidade de conexão 

não há a necessidade de abrir o computador para adicionar um cartão de expansão para 
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cada periférico; normalmente um computador apresenta três ou quatro portas USB e para 

expandir o número de portas é apenas necessário um hub USB. Além disto, os cabos USB 

são como chaves, não há possibilidade de conectá-los de forma errada, ele pode ser longo 

(até cinco metros) e ao adicionar hubs o cabo pode chegar até trinta metros do 

computador; seus conectores são pequenos comparados aos típicos conectores RS-232 e 

conectores paralelos. O USB também apresenta a possibilidade de Plug and Play, onde o 

usuário pode conectar e desconectar o periférico USB quando desejar sem danificar o 

computador ou o dispositivo, esteja o sistema ou o periférico energizado ou não. Por fim, 

na maioria dos casos, não há necessidade de fonte de energia, pois a interface USB fornece 

uma tensão nominal de +5V da fonte de energia do hub ou do computador além de linha 

de terra.  

O usuário ainda tem a vantagem da velocidade da interface USB, em que é 

suportado a alta velocidade de 480 Mbits/s, velocidade total de 12 Mbits/s e baixa 

velocidade de 1,5 Mbits/s. Há confiabilidade do USB, tanto para o hardware quanto para 

os protocolos de transferência de dados. Ainda é apresentado baixo custo, tanto nos 

componentes quanto nos cabos, o que faz com que a interface USB seja barata em todo o 

processo, além de apresentar baixo consumo de energia, reduzindo também o preço do 

uso dessa interface. 

Além de comunicação diretamente por cabos, a comunicação USB dá a opção de 

estabelecer uma comunicação sem fio, onde um dispositivo USB, acoplado à outras 

tecnologias (como um transceptor infravermelho) comunica com o computador sem o uso 

dos cabos. (Axelson, 2005) 

 

2.2.2. Vantagens do desenvolvedor 

Muitas das vantagens citadas anteriormente no item 2.2.1 também se aplicam ao 

grupo dos desenvolvedores, porém iremos forcar nas vantagens ainda não citadas. 

O USB apresenta quatro tipos de transferências e três velocidades o que faz a 

interface versátil para vários periféricos. O sistema operacional também irá reconhecer a 

interface USB, seja este Windows, Linux, iOS, na maioria de suas versões (exceto mais 
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antigas). No lado do periférico, cada dispositivo USB deve apresentar um chip de controle 

que gerencia os detalhes da comunicação USB (Axelson, 2005). 
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2.3. Componentes do USB 

Os componentes físicos do USB consistem em circuitos, conectores e cabos entre o 

computador e um ou mais dispositivos. 

O computador apresenta um controlador USB e uma hub raiz. Esses componentes 

juntos habilitam o sistema operacional a comunicar com os dispositivos. O controlador 

host formata os dados para transmitir pelo bus e traduzir os dados recebidos para um 

formato que o sistema operacional possa entender. Ele também realiza outras funções 

relacionadas ao gerenciamento da comunicação no bus. O hub de raiz tem um ou mais 

conectores para conectar dispositivos, a combinação dele com o controlador host detecta 

dispositivos conectados e desconectados, além de carregar os requerimentos do 

controlador e enviar dados entre os dispositivos e o controlador. 

Os dispositivos são periféricos e hubs adicionais que foram conectados ao bus. Um 

hub apresenta uma ou mais portas de conexões de dispositivos. Cada dispositivo deve ter 

circuitos e códigos que saibam como se comunicar com o host. As especificações USB 

definem os cabos e os conectores que devem ser ligados aos hubs (Axelson, 2005), como 

pode ser observado na Figura 2-2, em que  Figura 2-2 - Topologia de Interface USBé visto 

a topologia em estrela de cada hub conectado a seu periférico ou hub adicional 

 

Figura 2-2 - Topologia de Interface USB (Axelson, 2005) 

Para a comunicação USB entre o um dispositivo microcontrolador e um 

computador é necessário apenas duas linhas. Estas linhas funcionam em modo diferencial 

e no conector USB, além destas duas vias de comunicação, existem mais duas de 

alimentação, VCC e GND. Estas linhas estão dispostas de acordo com a figura do conector 
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utilizado. Na Figura 2-3- Conector USB Tipo A e na Figura 2-4- Conector USB Tipo B é 

possível ver dois tipos de conectores disponíveis (Axelson, 2005). 

 

 

Figura 2-3- Conector USB Tipo A (Souza, 2016) 

 

Figura 2-4- Conector USB Tipo B (Souza, 2016) 

O microcontrolador é alimentado pela própria linha de comunicação do 

barramento, logo não há a necessidade de nenhuma alimentação externa. Na plataforma 

é utilizado o conector do Tipo B. 

2.4. Considerações Finais 

A comunicação USB apresenta grandes vantagens quando comparadas a outros 

tipos de protocolo de comunicações existentes atualmente. Essas vantagens se abrem 

tanto quanto para o usuário de determinada aplicação quanto para o desenvolvedor, 

tornando a aplicação mais fácil de ser utilizada, sem muitas complicações para iniciar a 

comunicação 

A comunicação é previamente programada e configurada para que o computador 

reconheça automaticamente um periférico e, assim, seja minimizado o trabalho do 

usuário e conhecimento técnico específico para realizar a conexão de um dispositivo com 

o seu computador. 



 
 

21 
 

Além dessa facilidade, conectores USB existem em grande quantidade no mercado 

a um preço acessível, além de apresentar vasta compatibilidade com qualquer sistema 

operacional. A escolha dessa comunicação é então justificável. 
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Capítulo 3 

O PIC18F4550 

O objetivo deste capítulo é apresentar o funcionamento e aplicações do 

microcontrolador PIC18F4550 para a aquisição de dados e geração de sinais digitais e 

analógicos, tanto como a conversão de sinais analógicos em digitais e vice-versa. Este 

capítulo foca no uso do microcontrolador utilizado neste trabalho, e as funções utilizadas 

neste Trabalho. 

3.1. Uma visão geral dos microcontroladores  

O desenvolvimento dos sistemas digitais trouxe a possibilidade e a necessidade de 

monitorar e controlar o ambiente externo. Para isso existem várias possibilidades de 

como essas operações podem ser feitas. Um sistema digital pode ser formado por um 

computador dedicado para essas operações, por exemplo. Porém, essa é uma forma cara, 

com grande consumo de energia e de grande porte físico. Sendo assim, pode-se pensar em 

um microcontrolador, que apresenta dimensões e consumo de energia baixos (Fatih 

Alpasian Kazan, 2015). 

No entanto, se perde toda a capacidade de software que um computador apresenta. 

Logo, um sistema com um microcontrolador conectado a um computador pode ser a 

solução para essas operações, onde não há necessidade de um computador dedicado ao 

sistema de medição, controle ou comando (M. Popal, 2004). 

Microcontroladores são dispositivos além de baratos e de baixo custo energético, 

apresentam alta velocidade de processamento e circuitos compactos. Eles ainda 

permitem armazenamento de sinais com facilidade, apresentam fácil correção e 

modificação do circuito sem a alteração do hardware (através da programação), além de 

serem de fácil integração com computadores e outros dispositivos. 

Estes são sistemas computacionais completos compostos, principalmente de um 

microprocessador, memória, entradas e saídas, sendo que estas duas últimas fazem a 
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interação entre os dispositivos e o ambiente externo. Na Figura 3-1 pode-se observar o 

diagrama geral de um microcontrolador (Batista, 2011). 

 

 

Figura 3-1- Diagrama simplificado de um Microcontrolador (Batista, 2011) 

3.2. Microcontrolador PIC 18F4550  

O PIC 18F4550 é um microcontrolador produzido pela Microchip Technology, da 

família de microcontroladores PIC18, um dispositivo de alta performance computacional 

a um preço econômico. Esse microcontrolador apresenta núcleo de processamento de 

16bits, além de permitir a interface de comunicação Full Speed USB 2.0 (Microchip, 2006). 

Sendo assim, é escolhido esse dispositivo para ser aplicado nesse Trabalho. 

O PIC 18F4550 apresenta memória programável de 32 kbytes, memória SRAM de 

2048 bytes de acesso randômico e estática, ou seja, uma memória RAM e portanto volátil, 

utilizada nas execuções dos programas; uma memória EEPROM(Flash) não volátil onde 

se armazenas os programas de 256 bytes, 35 entradas e saídas (I/O), 1 conversor A/D de 

10-Bits multiplexado em 13 canais, 2 comparadores, 1timer de 8 bits e 3 de 16 bits. Na 

Tabela 3-1 pode-se observar as configurações citadas anteriormente. 

Tabela 3-1 Tabela de comparação de microcontroladores da família PIC18 (Microchip, 2006) 
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O PIC apresenta 40 pinos conforme Figura 3-2. 

 

Figura 3-2- Diagrama de pinos do PIC 18F4550 (Microchip, 2006) 

Alguns pinos de entrada e saída são multiplexados com outras funções de 

configurações periféricas do dispositivo. Sendo assim, quando o periférico estiver 

habilitado, o pino não será usado como entrada ou saída. Essa aplicação pode ser 

observada na Figura 3-2, por exemplo, no pino 6, em que a entrada ou saída RA4 é 

multiplexada com as portas T0CKI (entrada do clock do timer 0), C1OUT (saída do 

comparador 1) e RCV (external USB tranceiver RCV input), sendo assim quando T0CKI ou 

C1OUT ou RCV estiverem habilitadas, o pino não poderá ser usado como entrada ou saída. 

Ainda observando a Figura 3-2, vê-se que o Vdd e o Vss, os pinos de alimentação, que 

podem variar de 2 a 5,5V, se encontram em ambos os lados do microcontrolador, nos 

pinos 11,12,31 e 32. As ANx representadas na figura são os canais analógicos do conversor 

A/D. Além disso, a alimentação do regulador de tensão do USB de 3,3V é encontrado no 

pino 18 (VUSB), para a comunicação USB os pinos de transmissão D+ e D- se encontra nos 

pinos 24 e 23, respectivamente. E ainda, encontra-se os clocks externos do 

microcontrolador nos pinos 13 e 14. 

Dependendo da configuração habilitada, haverá cinco portas disponíveis. Essas 

cinco portas são divididas RAx, RBx, RCx, RDx e REx, onde x determina a posição do I/O 

para cada grupo. Para cada um desses grupos haverá 3 registradores de 8 bits, com 

exceção do grupo E onde somente 4 bits são utilizados 
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Cada porta do microcontrolador tem três registradores, que são: 

• Registrador TRIS (registrador de direção de dados); 

• Registrador PORT (lê o nível nos pinos do dispositivo), 

• Registrador LAT (saída latch).: é usado para operações de leitura, 

modificação ou escrita no valor direcionado pelos pinos de entrada e saída. 

O modelo simplificado de uma porta I/O, sem a interface de outros periféricos, é 

mostrado na Figura 3-3. 

 

 

Figura 3-3-Operação genérica das portas I/O (Microchip, 2006) 

Esses registradores são nomeados de A a E (por exemplo: PORTA, PORTB, ... 

,PORTE), onde os registradores PORT são portas bidirecionais de 8-bit de largura. O 

registrador TRIS irá fazer com que o pino correspondente a PORT seja uma entrada (TRIS 

em nível 1) ou uma saída (TRIS em nível 0). Ao ler o valor de PORT será lido o status do 

pino correspondente, para escrever sobre esse registrador ele irá escrever na porta latch. 

O registrado LAT é também uma memória mapeada, que armazena o último valor da 

escrita. Operações de leitura, escrita e modificação no registrador LAT fará com que seja 

lido e escrito o valor da saída latched em PORT. 

As portas I/O explicadas acima são utilizadas para a aquisição de dados e envio de 

dados para algum circuito que se deseja analisar na plataforma didática. É importante 

observar que nem sempre todas elas poderão ser utilizadas ao mesmo tempo que outras 

aplicações, o que limita a quantidade de portas I/O a plataforma. 
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Destaca-se aqui as portas RC4 e RC5 localizadas nos pinos 23 e 24 respectivamente. 

Estar portas são multiplexados com o módulo USB, em seus pinos de transferência de 

dados D+ e D-, sendo esta uma aplicação desejada, esses pinos não poderão ser utilizados 

como portas I/O. (Microchip, 2006). 

Um dos periféricos mais complexos do PIC é o seu conversor analógico digital, ADC. 

Este periférico apresenta 13 canais multiplexados com resolução de 10 bits.  

Na Figura 3-4, encontra-se um diagrama de blocos simplificado deste conversor. 

 

Figura 3-4 Diagrama de blocos simplificado do ADC (Microchip, 2006) 

No conversor A/D a entrada analógica deve ser configurada, assim como a tensão 

de referência que se deseja utilizar. Para isso é necessário escrever no registrado ADCON1 

nos bits CHS3:CHS0 e VCFG1:VCFG0, respectivamente. Além disso é necessário selecionar 

a fonte de clock do conversor, que pode ser a fonte do sistema (FOSC) ou osciladores 

internos ao conversor. É disponível uma frequência máxima da conversão de 652kHz e 

uma frequência mínima de 50 kHz. Posteriormente, é necessário selecionar quais pinos 

serão a entrada do conversor, de acordo com a Figura 3-5, escrevendo no registrador 

ADCON1 nos bits PDFG< 3:0>. Em seguida seleciona-se a tensão de referência conforme 

explicado anteriormente. Após essas configurações é necessário configurar o tendo de 

aquisição do ADC. O PIC18F4550 possui um circuito de amostragem e retenção que 



 
 

27 
 

amostra o sinal de entrada por um tempo predeterminado, armazenando a tensão em um 

capacitor. 

 

Figura 3-5 Quadro de Configuração de Entradas Compartilhadas (Microchip, 2006) 

Após selecionar o canal de entrada a sser convertido, deve-se ativar o conversor 

para que a conversão seja inicializada. A conversão pode ser iniciada setando o bit 

GO/DONE no registrador ADCON0. 

A conversão necessita de 11 ciclos para ser completada, após isso o resultado será 

escrito no registrador ADRES., dividido em ADRESL e a ADRESH, ambos de 8 bits, e a 

justificação dos bits se são de acordo com a configuração do registrador ADCON2 no bit 

ADFM.5 

O PIC18F4550 também possui o módulo CCP de modulação de largura de pulso, 

PWM (do inglês, Pulse-Width Modulation). Neste modo utiliza-se o módulo CCPx, que é 

configurado para utilizar o Timer 2 do microcontrolador como base de tempo (Pereira, 

2010). 

O módulo CCPx, neste modo, produz uma saída PWM de até 10 bits de resolução. 

Este módulo é multiplexado com os registradores PORTB ou PORTC, por isso o bit do TRIS 

apropriado deve ser resetado para fazer o pino CCP2 uma saída. 

É observado na Figura 3-6 como é dado a operação do módulo CCP no modo PWM. 
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Figura 3-6 Diagrama de blocos da operação PWM simplificada 

É possível observar que o período, representado pelo registrador PR2, apresenta 

menor resolução que os demais, pois os registradores CCPRxL e CCPxCON<5:4> somam-

se com outros registradores, a fim de montar uma resolução de 10 bits para o PWM. Para 

o registrador TMR2 de 8 bits (Microchip, 2006). Os valores encontrados nos registradores 

são repassados para o registrador CCPRXH e mais 2 bits internos que são usados pelo duty 

cycle do PWM e então comparados com o valor em TMR2. O valor e TMR2 também e 

comparado com que se encontra em PR2. 

A saída do PWM tem um tempo de base, o período, e um tempo de duração em que 

a saída estará em alta, o duty cycle. O TMR2 irá auxiliar na formação desses dois 

parâmetros, através do prescale. Inicia-se a comparação quando TMR2 é igual a PR2, neste 

momento retorna-se um valor em alta para a saída, quando TMR2 for igual ao duty cycle 

irá retornar um valor em baixa na saída. A Figura 3-7Figura 3-7 Sinal de saída do modo 

PWM mostra o que é encontrado na saída desse modo. 

 

Figura 3-7 Sinal de saída do modo PWM (Microchip, 2006) 
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Para definir o período utiliza-se  

 

𝑃𝑊𝑀𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷 = [𝑃𝑅2 + 1] ∗ 4 ∗ 𝑇𝑂𝑆𝐶 ∗ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜 𝑇𝑀𝑅2)                 (3.1) 

 

em que: 

• PR2 = registrador do timer2 

• Tosc = período do oscilador de cristal no circuito do PIC 

• TMR2 = registrador do timer2 que define o valor do prescale 

 

Sendo assim, a frequência do PWM pode ser definida como sendo o inverso o 

perído do PWM. 

Para obter o período é necessário definir um valor em TMR2 no registrador 

T2CON<1:0> do Timer 2 para definir um prescale que pode ser de 1, 4 e 16, conforme 

Figura 3-8. Esse valor é multiplicado pelo período do oscilador. 

 

  

Figura 3-8 Definição do Prescale do PWM no registrador T2CON (Microchip, 2006) 

É necessário também ligar o Timer 2. Isso também é feito através do registrador 

T2CON, porém no bit 2 (TMR2ON), conforme Figura 3-9. 

 

 

Figura 3-9 Bit do Timer 2 para acioná-lo 

Em seguida, para definir duty cycle  através de 

 

𝑃𝑊𝑀𝑑𝑢𝑡𝑦𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = (𝐶𝐶𝑃𝑅𝑥𝐿: 𝐶𝐶𝑃𝑥𝐶𝑂𝑁 < 5: 4 >) ∗ 𝑇𝑂𝑆𝐶 ∗ ( 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜 𝑇𝑀𝑅2)          (3.2) 

 

deve-se escrever nos registradores CCPRxL e CCPxCON<5:4>, em que os 8 bits mais 

significativos são escritos em CCPRxL e os dois menos significativos são definidos nos bits 
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5 e 4 do CCPxCON. Formando para o duty cycle a resolução de 10 bits. O valor escrito em 

CCPRxL não podem ser maior  que o valor total escrito em PR2 para que o duty cyle não 

seja maior que o período. 

Assim, é definido 5 passos para a configuração da operação PWM (Microchip, 

2006): 

1. Selecionar o período do PWM através da escrita no registrador PR2; 

2. Selecionar o duty cycle do PWM através da escrita no registrador CCPRxL e 

nos bits CCPxCON<5:4>; 

3. Configurar o pino CCPx como saída, tornando zero o bit do registrador Tris 

adequado; 

4. Selecionar um valor de prescale no registrador TMR2 e depois ativar o 

Timer 2 escrevendo no T2CON, 

5. Configurar o módulo CCPx para a operação PWM. 
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3.3. Comunicação USB com o PIC 18F4550 

O PIC 18F4550 apresenta um módulo de interface serial USB compatível com alta 

e baixa velocidade, sendo que a interface de operação com o módulo USB é feita através 

de registradores de controle. No total são 22 registradores utilizados para gerencia uma 

transação USB (SIE, do inglês: Serial Interface Engine), este mecanismo permite uma 

rápida comunicação entre qualquer dispositivo com entrada USB e o microcontrolador 

PIC. 

A SIE pode ter interface direta com o USB, utilizando o transceptor interno, ou pode 

ser conectada através de um transceptor externo. Um regulador interno de tensão de 3.3V 

também está disponível para alimentar o transceptor interno em aplicações de 5V.  

Há ainda uma porta de Streaming paralelo para prover transferência de grande 

volume de dados sem interrupção. Na Figura 3-10 é mostrado o diagrama de uma visão 

geral do periférico USB e suas configurações. 

 

Figura 3-10 -  Módulo USB e opções (Microchip, 2006) 

Como observado na Figura 3-10, o PIC 18F4550 apresenta uma máquina de 

interface serial (SIE – Serial Interface Engine), e memória RAM de 1kbyte, além de 

transceptores externos diretamente ligados ao USB bus e transceptores ligados a 

alimentação do USB bus. É apresentado também um regulador de tensão de 3,3V. 
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O transceptor interno do PIC18F4550 pode ser controlado, assim o desenvolvedor 

pode determinar a velocidade com que os dados são transmitidos no periférico USB 2.0, 

esta pode ser de alta velocidade ou baixa velocidade, 48Mhz e 6Mhz, respectivamente. 

Este bloco da comunicação USB necessita de operação a 3,3V, por isso a necessidade do 

regulador de tensão, e ele deve ser alimentado externamente pelo pino VUSB, conforme 

observado no diagrama da Figura 3-10. 

O transceptor externo é aplicado em situações em que o transceptor necessite 

estar distante da SIE. Para essas aplicações exigem isolação do transceptor, conforme 

Figura 3-11. 

 

Figura 3-11 - Típico transceptor externo com isolação (Microchip, 2006) 

O módulo de memória USB RAM é responsável pelos dados que se movem entre o 

núcleo microcontrolador para a SIE. A RAM é uma memória especial de duas portas que é 

mapeada em um espaço de memória normal dividido em Banks, estes divididos de 4 a 7, 

totalizando 1Kbyte. Na Figura 3-12 é apresentado um diagrama da memória RAM. 

 

 

Figura 3-12 - Implementação da USB RAM em espaço de memória (Microchip, 2006) 
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Conforme observado na Figura 3-12, os dados do USB ou do usuário são 

controlados nos Banks de 4 a 7 com seus específicos endereços de memória (400h até 

4FFh). O Bank 4 é específico para controle, enquanto os de 5 a 7 estão disponíveis para os 

dados USB. Cada seção da memória acessada ela SIE não deve ser acessada pelo 

microcontrolador, dessa forma é implementado um mecanismo de semáforo que 

determina quem acessa cada buffer a cada tempo específico. 

Para esse controle é apresentado um descritor de Buffer (BD – Buffer descriptor) 

conforme exemplificado na Figura 3-13. 

 

 

Figura 3-13 Exemplo de um descritor de Buffer (Microchip, 2006) 

Esse módulo além de definir o tamanho do end-point do buffer de memória também 

determina a configuração e o controle desta. São apresentados dois tipos de 

configurações, se o microcontrolador ou o periférico USB está modificando o BD. 

O BD dá prioridade de uso para o periférico USB, o usuário, então, pode configurar 

a operação básica do periférico através de registradores específicos do BD. Quando o 

usuário não depende mais dos valores escritos no buffer, a SIE atualiza esses valores 

quando necessário, escrevendo por cima dos valores originais do buffer. 

O módulo USB do PIC 18F4550 pode ainda gerar múltiplas condições de 

interrupções. Para acomodar todas essas fontes de interrupções o modulo é provido de 

sua própria estrutura lógica de interrupção, similar à do microcontrolador. A interrupção 

USB é acionada junto com um grupo de registrados e amarrada a grupos de registradores 

de sinalização (flags) separados. Todas as fontes são afuniladas para um único pedido de 

interrupção USB, conforme indicado na Figura 3-14. 
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Figura 3-14 - Funil Lógico de interrupção USB (Microchip, 2006) 

Na Figura 3-14 observa-se dois níveis de registradores de interrupção no módulo 

USB. O nível superior (Top Level USB Interrupt) consiste em um estágio geral de 

interrupção, que são habilitados e sinalizados nos registradores UIE e UIR, 

respectivamente. O segundo nível (Second Level USB Interrupts) consiste nas condições de 

erro do USB, que são habilitadas e sinalizadas pelos registradores UEIR e UEIE. Uma 

condição de interrupção em qualquer um desses registradores engatilha um erro USB no 

nível superior. 
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3.4. Considerações Finais 

O uso do PIC18F4550 se apresenta viável através do seu baixo custo e simplicidade 

ao apresentar módulo USB integrado ao chip do microcontrolador, o que facilita o uso da 

aplicação e reduz ainda mais custo, pois não há a necessidade de construção de uma 

interface independente para comunicação USB. 

Com apenas um dispositivo é possível fazer a aquisição de dados, configuração e 

utilização de uma modulação de largura de pulso PWM e comunicação USB, tornando o 

microcontrolador, uma plataforma simples, sem o uso de vários componentes 

independentes e separados comunicando entre si para cada funcionalidade da mesma. 

Dispensa-se ainda o uso de fontes para alimentação do circuito já que o PIC pode ser 

alimentado através do computador pelo cabo USB. Reduzindo, assim, ainda mais os 

custos.  

Logo, através do Capítulo 3 deste Trabalho, foi apresentado as motivações, 

vantagens do uso de microcontroladores e explicitada as funcionalidades do PIC quanto a 

aplicação que se deseja implementar. 
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Capítulo 4 

Desenvolvimento do Projeto 

Neste capítulo tem-se como objetivo apresentar as características da plataforma 

didática de projetos e prototipagem com comunicação USB. Além de apresentar o projeto 

e desenvolvimento de protótipo. É também apresentada a Interface Homem-Máquina 

(IHM), explicando seu funcionamento e funcionalidades disponíveis.  

4.1. Características construtivas da plataforma didática  

Para a realização deste trabalho, utiliza-se o kit didático PIC18F XM118 da Exsto, 

disponível no laboratório de eletrônica do CEFET-MG, este pode ser visto na Figura 4-1. 

 

Figura 4-1 Kit didático da Exsto PIC18F MX118 (Exsto) 

As funcionalidades utilizadas se encontram demonstradas no diagrama de blocos 

a seguir na Figura 4-2 - Diagrama da Plataforma Didática.  
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Figura 4-2 - Diagrama da Plataforma Didática 

A placa principal representa o núcleo da plataforma, nela está o microcontrolador 

e toda a eletrônica envolvida para o seu funcionamento, gravação de programas, entradas 

e saídas para cada aplicação disponível. É também na placa principal onde está 

representada a fonte de alimentação para os circuitos da plataforma, que disponibiliza 

uma tensão de 12V ou de 5V, conforme o esquemático do circuito da Figura 4-3. 
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Figura 4-3 Esquemático da Placa Principal (Exsto) 

Neste circuito tem-se o PIC com o circuito para fazer sua gravação a 

disponibilização de pinos para portas de entradas analógicas (13 pinos) que 

compartilham pinos com algumas entradas ou saídas digitais. Os pinos de entradas ou 

saídas digitais devem ser configuradas anteriormente pelo usuário para trabalhar como 

entrada ou como saída. Há também a representação das saídas D+ e D- para a 

comunicação USB, o esquemático da comunicação USB pode ser observado na Figura 4-4. 

Os conectores D+ e D- neste circuito são conectados diretamente aos pinos D+ e D- 

do microcontrolador e há chaves que permitem desconectar esses pinos do restante do 

circuito nas chaves de configurações da Figura 4-10. 
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Figura 4-4 Comunicação USB (Exsto) 

Os pinos de portas digitais estão ligados às chaves ou LEDs para que o usuário 

tenha acesso as portas RB0 até a RB7, através dos LEDs e RD0 até a RD7, através das 

chaves. Os pinos 2 e 3 do microcontrolador são ora digitais, ora analógicos, dependendo 

da configuração pré-definida para o uso das aplicações. Estes pinos apresentam, na parte 

analógicas, potenciômetros conectados a eles. Nesta configuração são denominados AN0 

e AN1, e são conectados aos potenciômetros denominados ANALOG1 e ANALOG2. Os 

esquemáticos para o condicionamento dessas entradas analógicas podem ser observados 

a seguir na Figura 4-5. Nestes circuitos são representados os circuitos de proteção através 

dos diodos que limitam a tensão na entrada do microcontrolador. Além disso, encontra-

se um filtro passa-baixas de segunda ordem para o ganho das entradas serem 

amplificados de 0 a 10 vezes. As entradas dividem os sinal em 2 e os ganhos podem ser 

ajustados pelos trimpots conectados a elas. 
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Figura 4-5 Condicionadores de entradas analógicas ANALOG1 e ANALOG2 (Exsto) 

Simultaneamente, a porta AN0 está conectado um POT, cujo esquemático é 

apresentado na Figura 4-6. 
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Figura 4-6 Esquemático do Potenciômetro na entrada analógica. (Exsto) 

Para ter acesso às outras 11 entradas analógicas é disponibilizado pinos na 

plataforma, que são deixados livres para uso conforme desejado.  

Na Figura 4-7 Acesso as Portas observa-se o esquemático para esse acesso.  

 

 

Figura 4-7 Acesso as Portas (Exsto) 
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Dividido em quatro conjuntos há o acesso para qualquer porta disponível pelo 

circuito principal já representado anteriormente na Figura 4-3.Para as entradas 

analógicas é necessário acessar os pinos RA2, RA3, RA5, RE0, RE1, RE2, RB0, RB1, RB2, 

RB3 e RB4, representados na figura. Estes pinos representam, respectivamente, os pinos 

AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN7, AN12, AN10, AN8, AN9 e AN11. 

Quando configurados como saídas digitais os pinos RB0 até RB7 são conectados a 

LEDs, cujo esquemático é representado na Figura 4-8. 

 

 

Figura 4-8 Esquemáticos para os LEDs (Exsto) 

Para a utilização das chaves como entradas digitais, os pinos RD0 até RD7 são 

representados no esquemático da Figura 4-9. 

 

Figura 4-9 Entradas Digitais com chaves (Exsto) 

Como o kit não apresenta resistores de pull-up externos, há a necessidade de 

configurar previamente no firmware do PIC os resistores internos de pull-up disponíveis. 
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Como é descrito anteriormente, alguns pinos apresentam mais de uma 

funcionalidade que depende da configuração prévia do usuário. No kit didático há 

também um conjunto de chaves Dip Switch que configuram as saídas, dando 

disponibilidade a diversos circuitos incluídos no kit. Apresenta-se na Figura 4-10 o 

esquemático dessas chaves de configuração. 

 

Figura 4-10 Configuração de saídas para as aplicações (Exsto) 

A seguir, pode-se observar, na Tabela 4-1 Configuração do Dip Switch para cada 

circuito, como estão distribuídas as configurações nas chaves Dip Switch. 
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Tabela 4-1 Configuração do Dip Switch para cada circuito (Exsto) 

Portal do  
microcontrolador 

Sinal Chave 
Dip 

Switch 

PWM e TIMERS 

RC0 
555_OUT 1 

CH3 

TACÓGRAFO 2 

RC1 
AQUECEDOR 3 

LAMP 4 

RC2 
VENTILADOR 5 

BUZZER 6 
 DAC 7 

RA3 POT 8 

Periféricos diversos 

RA2 
LCD_CS 1 

CH2 

USB_SENSE 2 

RA4 
TACÓGRAFO 3 

CS_REST 4 

RE1 LED_1G 5 

RE0 LED_1R 6 

RA5 LED_2G 7 

RA3 LED_2R 8 

Periféricos Analógicos 

RA0 ANALOG1 1 

CH1 

RA1 ANALOG2 2 

RA2 0-10V 3 

RA3 4-20mA 4 

RA0 POT 5 

 DPOT 6 

 TEMP 7 

RA1 DAC_OUT 8 

Portas Seriais 

RC4 D 1 

CH4 

RC5 D 2 

RA4 RS_EN 3 

- Snifer 4 

RC6 RS_485_TX 5 

 RS_232_TX 6 

RC7 

RS_485_RX 7 

RS_232_RX 8 

Relés 

RC6 RELÉ_1 1 

CH5 RC7 RELÉ_2 2 

RD6 RELÉ_3 3 
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Na Figura 4-2 é demonstrada uma funcionalidade PWM, cujo esquemático não é 

explicitado até aqui. Para a aplicação do PWM é utilizada uma lâmpada disponível na 

plataforma, em que seu brilho é controlado através da frequência e do duty cycle 

determinados pelo usuário. Na Tabela 4-1 Configuração do Dip Switch para cada circuito, 

observa-se que essa lâmpada é conectada a saída RC1 e acionada através da chave 4 do 

Dip Switch CH3. 
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4.2. Projeto da Plataforma e Protótipo 

Para criar uma plataforma dividida em módulos são feitos os seguintes projetos 

dos circuitos da placa principal, esta que é construído o protótipo; a placa de entradas 

analógicas, de entradas digitais e de saídas digitais. 

A Placa principal é o núcleo da plataforma, nela está o microcontrolador e toda a 

eletrônica envolvida para o seu funcionamento, gravação de programas, entradas e saídas 

para cada módulo de aplicações disponíveis. É também na placa principal que é feita a 

comunicação USB com o computador, onde há uma interface de interação Homem-

Máquina com a plataforma. 

O circuito da Figura 4-11, mostra o esquemático da placa principal. 

 

Figura 4-11 Esquemático da Placa Principal da Plataforma 

Neste circuito tem-se o PIC com o circuito para fazer sua gravação, o circuito para 

o funcionamento da comunicação USB e a disponibilização de pinos para portas de 

entradas ou saídas analógicas (8 pinos) e de pinos para entradas ou saídas digitais (21 

pinos), que devem ser configuradas anteriormente pelo usuário para trabalhar como 

entrada ou como saída; além de quatro conectores (nomeados POWER) onde há 
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disponível pinos de Vcc que é de 5V e de GND, terra, a referência do circuito. Os pinos de 

portas digitais estão ligados diretamente a conectores para que o usuário tenha acesso as 

portas RB0 até a RB7, RC0 até a RC7 e RD0 até a RD7, e que os pinos podem ser verificados 

na Figura 4-11 do esquemático da Placa Principal ou no Diagrama de pinos do 

PIC18F4550 da Figura 3-2. 

As portas analógicas disponíveis a serem utilizadas são as AN0 até AN7, cujo pinos 

também podem ser verificados na Figura 2-2 ou na Figura 4-2. Essas entradas ou saídas 

estão ligadas ao conector através de um circuito limitador de tensão com diodo Zener a 

fim de evitar que a tensão na entrada do PIC seja maior que 12V, evitando assim a 

danificação do mesmo. Na Figura 4-12 está o exemplo do esquemático do circuito 

limitador de tensão conectado a um dos pinos de porta analógica do PIC. 

 

Figura 4-12 Exemplo de ligação para a entrada analógica 

Para a comunicação USB é necessário conectar um cristal de 20Mhz em paralelo a 

dois capacitores em série para criar um circuito oscilador que serão conectados às 

entradas OSC1 e OSC2 do PIC, sendo essas, respectivamente, os pinos 13 e 14. Além disso 

deve-se aterrar através de uma capacitância os pinos 18, que representa a entrada VUSB a 

fim de filtrar e isolar essa entrada para que a tensão nesse pino não seja influenciada por 
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fatores externos. Para o conector USB, cujo diagrama é mostrado na Figura 2-4, se conecta 

os pinos 1 e 4 do conector no Vcc e no GND, respectivamente, e os pinos 2 e 3, que 

correspondem a D- e D+, respectivamente, nas entradas D+ e D- do PIC, que são os pinos 

23 e 24 do PIC. Na Figura 4-13 pode-se ver o esquemático desse circuito. 

 

Figura 4-13 Esquemático do circuito para a comunicação USB. 

E por fim, na placa principal tem o circuito de gravação In Circuit, representado na 

Figura 4-14. Os conectores JUMP apresentados na Figura 4-14 são necessários, pois esses 

pinos podem também ser usados como entrada digital, considerando que no momento da 

gravação o PIC não está utilizando nenhuma atividade. O uso desses JUMP é feito nas 

entradas PGC (sinal de sincronismo) e PGD (sinal de dado) que são multiplexadas com os 

pinos RB6 (pino 39) e RB7(pino 40), respectivamente. Nota-se que há uma chave de 

seleção no circuito (RESET), esta chave serve para não ter o perigo de queimar ou ligar 

dispositivos que estarão na placa, e para este microcontrolador funcionar é necessário 

que a entrada Master clear esteja em 5V e na gravação ela vai a 13V, logo se estiver algum 

dispositivo de 5V conectado ao circuito, o mesmo irá queimar. Além disso, ao levar o 

circuito a zero é possível resetá-lo. 
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Figura 4-14 Esquemático do circuito gravador In Circuit 

Além da placa principal há as placas das entradas analógicas, entradas digitais e 

saídas digitais. A placa do módulo de aplicação para entradas analógicas é formada de um 

conector ligado a um filtro de Butterworth passa-baixas com resistência variável, a fim de 

evitar ruídos de baixa frequência na entrada e obter o sinal mais exato possível. Assim, a 

aplicação que o usuário tenta fazer será otimizada. Na Figura 4-15 é possível ver o 

esquemático do filtro de Butterworth.e na Figura 4-16 o esquemático do circuito da placa 

de entradas analógicas. 

 

Figura 4-15 Filtro de Butterworth utilizado na placa de entradas analógicas 
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Figura 4-16 Esquemático do módulo de entradas analógicas 

As entradas digitais são ligadas diretamente através de uma chave, sendo 

conectados apenas a uma resistência e uma capacitância em paralelo com esta chave. A 

resistência limita a corrente na entrada do PIC e a capacitância diminui ruídos. A chave 

seleciona qual entrada estará funcionando em que momento. Na Figura 4-17 é possível 

ver o esquemático do módulo de entradas digitais. 

 

Figura 4-17 Esquemático do módulo de entradas digitais 
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Na Figura 4-18 é mostrado o circuito de uma entrada digital para melhor 

visualização. 

 

Figura 4-18 Circuito de uma entrada digital 

Para as saídas um circuito simples de uma resistência em série com um LED, que 

alerta o funcionamento desta saída. O circuito pode ser verificado na Figura 4-19. 

 

Figura 4-19 Esquemático do módulo de saídas 

Em todos os módulos, seja ele de entrada analógica ou digital ou o módulo de saída 

há um conector de dois pinos que devem ser ligados a Vcc e GND, sendo eles 5V e a 

referência do circuito do PIC, respectivamente. 
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Estando os projetos dos módulos das plataformas prontos é necessário a confecção 

das placas, através da impressão do circuito e corrosão das placas. Neste Trabalho apenas 

a placa principal foi confeccionada. O layout do circuito impresso pode ser visualizado a 

seguir, na Figura 4-20 e o a foto do protótipo na Figura 4-21. 

 

Figura 4-20 Layout do circuito impresso da Placa Principal 

 

Figura 4-21 Protótipo da Placa Principal 
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A fim de realizar testes nos circuitos projetados foi construído um protótipo em 

uma placa universal que pode ser visto na Figura 4-22. 

 

Figura 4-22 Protótipo em placa universal 

Neste protótipo não se encontra apenas o circuito principal, mas também o circuito 

de entradas analógicas, duas entradas representadas pelos potenciômetros; os de 

entradas digitais, representadas pelas chaves; e as saídas digitais, representadas pelos 

LEDs. Alguns testes foram feitos nesta placa, os resultados serão mostrados na seção 4.3.2. 
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4.3.  Interface Homem-Máquina 

A Interface Homem-Máquina é desenvolvida através do software Visual Studio 

2013 na linguagem C++. É desejável que a interface comunique com o firmware do 

microcontrolador PIC18F4550, desenvolvido através do software MPLAB X IDE 3.45 na 

linguagem C. 

 

4.3.1. Design e funcionamento da interface 

A IHM apresenta uma janela principal que leva às janelas secundárias, 

disponibilizando ao usuário a escolha de cada funcionalidade implementada.  A seguir, na 

Figura 4-23 Janela Principal da IHM, é apresentada a janela principal da IHM. 

 

 

Figura 4-23 Janela Principal da IHM 

O usuário a partir dessa janela tem as opções de configurar as entradas que se 

deseja utilizar. Ao selecionar essa opção a janela de configuração das entradas será 

inicializada, conforme Figura 4-24 Janela de Configuração das Entradas. 

 

 

Figura 4-24 Janela de Configuração das Entradas da IHM 
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Nesta janela, o usuário tem a possibilidade de escolher a quantidade de entradas 

analógicas com que se deseja trabalhar. Conforme disponibilidade do PIC, há a decisão de 

escolher de 0 a 13 entradas analógicas. Dessa forma, é configurada automaticamente a 

quantidade de entradas analógicas e digitais para os pinos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 33, 34, 35, 

36 e 37 do PIC. A configuração das entradas é dada através do registrador ADCON1 do 

PIC, nos bits 0 a 3 (PCFG0:PCFG3) (Microchip, 2006), conforme Figura 3-5. 

Ao receber o número de entradas desejadas, a interface comunica com o firmware 

do PIC e envia os respectivos números para os bits do registrador ADCON1. 

Outra opção do usuário é ligar ou desligar as saídas digitais e monitorar as entradas 

digitais. Assim, ao selecionar a opção I/O Digitais é inicializada uma janela com essas 

possibilidades, conforme Figura 4-25 Janela I/O Digitais da IHM. 

 

Figura 4-25 Janela I/O Digitais da IHM 

O usuário pode, nesta janela, ligar ou desligar as saídas digitais através do envio de 

um número que é obtido ao selecionar ou não os respectivos botões na janela. Os botões 

representam os bits de um número binário, o número então é lido no visor em decimal e 

enviado através do botão para o firmware.Ao selecionar um botão o usuário desliga a 

saída digital, enviando zero, ou seja, resetando a respectiva porta do microcontrolador, e 

nela será medido 0V. Ao desativar os botões, o usuário liga a saída digital, enviando um, 

ou seja, setando a saída do PIC, e nela será medido 5V.  

Para o botão de Entradas Analógicas na IHM, será inicializada a janela da Figura 

4-26. 
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.  

Figura 4-26 Janela de Observação da Entradas Analógicas da IHM 

É possível, então, o monitoramento das entradas analógicas de duas formas. No 

preenchimento de uma barra de progresso, conforme a tensão medida na entrada e na 

forma de um gráfico, tornando possível a observação, e comparação de duas entradas 

analógicas por vez. É possível escolher através da Checkbox qual entrada deseja-se 

monitorar. E as mesmas são apresentadas tanto nas barras de progresso como no gráfico. 

No gráfico, o usuário tem a possibilidade de iniciar uma gravação das variáveis, 

parar essa gravação a qualquer momento e também limpar o gráfico para que haja uma 

nova visualização da medição. 

Por fim, ao selecionar o botão PWM, o usuário terá acesso a configuração do PWM 

do microcontrolador. A janela é apresentada na Figura 4-27. 
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Figura 4-27 Janela de configuração do PWM da IHM 

Para configurar o PWM o usuário deve entrar com a frequência e o duty cycle 

desejado. Esses parâmetros são definidos através da  Erro! Fonte de referência não 

encontrada. e da Erro! Fonte de referência não encontrada. presentes na seção 

Microcontrolador PIC 18F4550. 

Para a configuração do PWM é definido um prescale fixo de 16, para isso é definido 

o valor 11(binário) diretamente no firmware do PIC, ao inicializar o PWM. Ao definir esse 

prescale é determinado através da Equação 3.1 a faixa de frequência com que se pode 

trabalhar. Sendo esta de 1,2207kHz até 312,5kHz, pois sendo a resolução do registrador 

PR2 de 8 bits, é possível escrever nele um número de 0 a 255. O limite de frequência é 

informado ao usuário através de um pop-up que aparece na tela ao coloca ao mouse sobre 

a caixa de texto. 

A faixa de frequência é testada pela interface, não permitindo que o usuário entre 

com as frequências fora da mesma. Caso isso aconteça, a interface comunica ao usuário 

através da impressão da palavra “Inválido” na tela. 

 A frequência desse oscilador é de 20MHz, logo seu período é de 0,5ns. O usuário 

ao definir uma frequência define o valor a ser inserido em PR2, um registrador de 8 bits, 

através de  

𝑃𝑅2 =
1

[𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜]∗4∗𝑇𝑂𝑆𝐶∗16
                            (4.1) 

 

Sendo esta obtida a partir da Equação 3.1. 

 

Sabendo disso, o usuário deve entrar com a proporção que se deseja para o duty 

cycle em porcentagem e através da Erro! Fonte de referência não encontrada. ,define-

se o que é escrito nos registradores (CCPxL:CCPxCON<5:4>), uma vez que essa proporção 
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descreve a proporção do tempo do sinal digital pelo o intervalo de tempo, ou período do 

sinal (Pereira, 2010). 

 

 (CCPxL: CCPxCON < 5: 4 >) = ([proporção definida pelo usuário] ∗ (PR2register + 1) ∗  4) − 1     (4.2) 
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4.3.2. Resultados de testes com a IHM 

Após o desenvolvimento da IHM, foram realizados testes para monitorar o seu 

funcionamento, determinando se os dados observados através dela podem ser validados. 

Para a utilização de mais de uma janela em uma interface, é necessário ao fechar a 

janela secundária finalizar a comunicação USB, de forma que esta seja inicializada 

novamente ao abrir uma outra, ou a mesma janela novamente. 

O que se observa neste Trabalho é que ao abrir uma janela secundária é possível 

utilizar sua funcionalidade de forma esperada e satisfatória. No entanto, ao fechar essa 

mesma janela secundária e tentar abrir uma outra ou até a mesma, os dados observados 

se tornam falsos. Portanto, há um problema na continuidade do funcionamento da 

interface.  

Observa-se que, em seguida, ao fechar toda a aplicação e inicializa-la novamente, é 

possível receber novamente os dados esperados. Isso se dá pelo fato da comunicação USB 

não estar sendo encerrada ao fechar a janela. Neste Trabalho este procedimento não foi 

implementado. 

Então, para conseguir observar os resultados das aplicações, é necessário que se 

faça a cada inicialização da aplicação como um todo. Por esse motivo, a janela de 

configuração de entradas não foi implementada, uma vez que ao abri-la a IHM não se 

comportaria da mesma forma, observando dados falsos nas outras janelas. 

Por isso, se define os tipos e as quantidades de entradas automaticamente ao 

inicializar as janelas de I/O Digitais e de Entradas Analógicas, sem a possibilidade de 

escolha do usuário. Assim, todas as entradas analógicas são desligadas e ligam-se as 

digitais necessárias para a utilização do kit da Exsto quando a janela de I/O Digitais é 

inicializada. 

Quanto a janela de I/O digitais, observa-se um comportamento positivo. Ao 

selecionar os botões se apagam os LEDs no kit didático, representando o desligamento 

das saídas digitais e ao desativar os botões da janela, observa-se os LEDs ascendendo, 

representando o ligamento das saídas digitais. Para as entradas digitais, é possível 

observar o chaveamento dos botões da mesma forma em que se chaveia as entradas no 

kit didático da Exsto, ou seja, ao mandar a entrada para 1 o botão na janela é desativado e 

ao mandar a entrada para 0, o botão na janela é selecionado. Portanto, essa aplicação 

retorna resultados satisfatórios, ao desconsiderar o erro explicado inicialmente nessa 
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seção. Na Figura 4-28 e na Figura 4-29 pode observar o funcionamento do hardware 

através do comando da interface. 

 

 

Figura 4-28 Comando na janela de I/O Digitais 

 

Figura 4-29 Fotos do kit da Exsto em resposta ao comando da Figura 4-28 

A janela de Entradas Analógicas inicializa todas as entradas analógicas 

automaticamente ao ser chamada. A leitura é definida na janela, escolhendo-se o canal 

que se deseja monitorar, logo a interface estabelece a leitura definindo um número e 

enviando para o firmware do microcontrolador. 

 Observando o gráfico na Figura 4-30 juntamente com a barra de progresso, é 

evidenciado que nas variáveis que recebe o valor dos canais há uma modificação abrupta 

em seus valores sem qualquer mudança nos valores dos potenciômetros do hardware. 

Este problema se dá por falha na transmissão dos dados, pelo modo que a transferência 
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dos dados é feita pelos programas desenvolvidos no MPLAB e no Visual Studio, ou seja, o 

firmware do microcontrolador e o software da IHM, respectivamente. 

Os testes feitos nas entradas analógicas não foram realizados no kit didático da 

Exsto, e sim no protótipo com a placa universal mostrado na Figura 4-22. O módulo 

apresentava muita interferência e, portanto as medições ficavam um pouco 

comprometidas, a fim de eliminar possíveis erros de interferência, pois o módulo 

apresenta vários circuitos em apenas uma placa, foram feitos os testes das entradas 

analógicas no protótipo. 

 

Figura 4-30 Variação inesperada do sinal de entrada analógica 

Outras vezes, nota-se um valor extremamente alto na variável que recebe o valor 

do segundo canal e ser observado. Considerando que a conversão do A/D no 

microcontrolador ocorre com resolução de 10 bits, o valor máximo dessa variável deveria 

ser 1023. Alguns testes foram realizados para entender o que estava ocorrendo e 

determinar a causa desse erro. 

Debugando o programa é observado que o buffer recebido do firmware pela 

interface retorna valores inesperados, quando considerada a forma como foi feita a 

comunicação. A determinação da variável se dá através da posição 4 e 5 do buffer, o valor 

da posição 5 é deslocado em 8 bits e somado ao valor da posição 4. Em alguns momentos, 

o valor esperado na posição 5 é encontrado na posição 6 do mesmo buffer, e a posição 5 

deste buffer copia o que é apresentado na posição 4. Conclui-se que durante a transmissão 

dos dados ocorre um erro no buffer de transmissão em posições mais elevadas. Tendo em 
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vista que a mesma lógica é utilizada para a variável que recebe o valor para o primeiro 

canal observado, porém com a posições 2 e 3 do buffer. 

Além disso, é constato um problema de transmissão ao medir as saídas do 

microcontrolador e as tensões estarem fixas em relação ao referencial Vss. 

É possível também observar que na mudança de valor em uma entrada se observa 

uma leve alteração de mudança na outra entrada, conforme Figura 4-31 e Figura 4-32. 

Estes erros se dão pelo fato de como a comunicação está sendo estabelecida neste 

Trabalho. É importante ressaltar que a correção desses erros são importantes para o 

propósito da plataforma didática. 

 

Figura 4-31 Gráfico para a variação do Canal 0. 

 

Figura 4-32 Gráfico para a variação do Canal 1 
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A seguir, na Figura 4-33 e na Figura 4-34 é mostrado o resultado de uma aquisição 

para o canal 0 e 1 do conversor A/D, para essa aquisição foram medidos em um 

multímetro nas saídas do microcontrolador o valor de 1,80V e 4,68V, respectivamente. 

Sendo a conversão A/D de 10 bits, o valor máximo enviado para a barra de 

progresso é de 1023. O PIC é alimentado por uma tensão de 5V oriunda do USB. Desta 

forma, ao encontrar-se 5V no pino do PIC a barra de progresso mostraria 1023. 

Fazendo uma regra de 3 com os valores encontrados na Figura 4-33, os valores de 

tensão encontrados no Canal 0 deveriam ser de 1,99V e no Canal 1 de 4,20V. 

Os valores encontrados são ligeiramente diferentes dos valores calculados e 

esperados, no entanto, isto pode ser atribuído aos erros de transmissão relatados 

anteriormente, como também a interferência que um canal realiza no outro na interface 

gráfica. 

 É ainda observado um sinal regular, com valores próximos aos esperados, sendo 

assim, a IHM apesar dos problemas descritos, consegue fazer uma aquisição satisfatória. 

 

 

Figura 4-33 Leitura na barra de progresso 

 

 

Figura 4-34 Gráfico dos valores das variáveis da Figura 4-33 em um circuito em placa 
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Por fim, para a janela de configuração do PWM, onde se determina os valores de 

frequência em kHz e de duty cycle em porcentagem, são obtidos os resultados 

apresentados a seguir, na Figura 4-35 e Figura 4-36. 

Em ambas as figuras é possível observar que a frequência medida pelo osciloscópio 

apresenta valor com ganho de aproximadamente 2,5. Mesmo o usuário entrando com o 

valor de 2kHz, na Figura 4-35 a frequência é medida a um valor próximo a 5 kHz. Quanto 

ao duty cycle, a resposta medida na saída do microcontrolador é coerente ao valor 

determinado pelo usuário. 

O mesmo ganho pode ser observado na Figura 4-36, em que, o usuário, ao definir 

uma frequência de 10 kHz, na medição encontra-se o valor próximo de 25 kHz. Outros 

valores foram testados, e eles também apresentam esse ganho indesejado. 

Mesmo após a inserção de uma divisão por 2,5 no código da IHM para a definição 

do valor do período do PWM os valores não mudaram. O que leva-se a analisar o erro 

podendo ser no modo como os valores são transmitidos para ou firmware ou como eles 

são recebido. 

 

  

 

Figura 4-35 Imagem do osciloscópio quando definido frequência de 2kHz e duty cycle de 50%(esquerda) e 
duty cycle de 80%(direita) 

  

Figura 4-36 Imagem do osciloscópio quando definido frequência de 10kHz e duty cycle de 30%(esquerda) 
e duty cycle de 90%(direita) 
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4.4. Considerações Finais 

Neste Capítulo foi apresentado o desenvolvimento do Trabalho como um todo. 

Descrevendo as características construtivas da plataforma, tal como o desenvolvimento 

da Interface Homem-Máquina.  

Esta interface apesar de apresentar problemas, atende de forma satisfatória as 

aplicações aqui apresentadas. Com ela, dá-se início a um projeto que torna a conexão do 

aprendizado teórico e prático possível. 

A plataforma dividida em módulos generaliza o uso do instrumento de 

aprendizado, podendo torna-lo útil em várias aplicações.  

Neste Trabalho foram desenvolvidas apenas quatro aplicações, porém há a 

necessidade de em trabalhos futuros corrigir os problemas apresentados e implementar 

mais aplicações. 

 

  



 
 

66 
 

Capítulo 5 

Conclusão 

A plataforma didática de projetos e prototipagem se torna possível devido à 

tecnologia de microprocessadores. Essa tecnologia se torna ainda mais atraente pela sua 

simplicidade, onde os circuitos são mais compactos e ainda assim apresentam mais 

funções, como armazenamento de sinais (dados). Além de ser um dispositivo que não há 

necessidade de alteração do hardware para cada aplicação. Ou seja, “um computador em 

um único chip”. O PIC18F4550 da Microchip apresenta baixo custo, baixo consumo 

energético e se diferencia de outros microcontroladores de mesma robustez por já 

apresentar em sua estrutura um módulo para comunicação USB, tornando a 

implementação desta mais simples e fácil. 

Esse tipo de comunicação crescente no mercado atual se mostra eficiente para essa 

aplicação. Além de, assim como o PIC, apresentar baixo custo, essa comunicação tem alta 

compatibilidade e velocidade de transmissão dos dados, bem como oferecer tipos de 

transmissões que asseguram a integridade dos dados. Assim como há vantagens para o 

usuário do dispositivo que trabalha com o USB, ela também apresenta bastante vantagens 

para o desenvolvedor do produto. Desta forma, se torna viável a utilização desta 

tecnologia. 

A combinação dessas tecnologias ajuda na geração de um produto simples e de fácil 

uso e entendimento, além de minimizar os custos dos materiais da plataforma e o seu 

consumo energético. Essa plataforma, sendo construída da forma proposta, apresenta 

tamanho reduzido e, por isso, mobilidade e armazenamento facilitado, o que também se 

torna vantajoso para a instituição de ensino, podendo mover a tecnologia de laboratórios 

e armazená-la em pequenos espaços do mesmo. 

Dessa forma, a plataforma atende aos requisitos de acessibilidade a instituição de 

ensino, e através da simplicidade de uso e entendimento é atendido o objetivo de ser 

utilizada na conexão da teoria e da prática para o ensino dos alunos dentro da mesma. 

Criando, assim, um aprendizado completo.  
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Para trabalhos futuros, é sugerido a implementações de novas funções, como por 

exemplo, um PID, em que o usuário entre com as constantes proporcional, integral e 

derivativa, o usuário poderia também decidir por meio de checkbox o tipo de controle que 

se deseja utilizar, podendo ele ser: PD, PI ou PID. 

Além disso, para o melhor uso da plataforma e sua IHM, seria interessante as 

correções dos erros apresentados neste Trabalho. Desta forma, pode-se obter um produto 

melhor que gere benefícios para o aprendizado. 
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