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O que veremos:

- Registradores;
- Interrupções Externas;
- Referência de tensão externa;
- EEPROM;
- Pequena oficina do que vimos;

Nos focaremos no 
microcontrolador 
Atmega328!!!!!



Prelúdio Geral: Registradores

- Memórias internas do microcontrolador (in 
silico);

- 8 bit;
- Usar registradores torna o codigo mais 

eficiente;
- Existem diversos registradores, mas vamos 

usar hoje os mais fundamentais;
- Conversor A/D, Portas, Interrupções;







PORTS - Interface com o Mundo exterior
- Os pinos de entrada e saída são divididos em PORTs. O atmega328 possui 3 

PORTs, como podemos observar no diagrama a seguir:



DDRX - Data Direction Register
- Os registradores do tipo DDR (Data Direction Register) são responsáveis por determinar se os pinos de 

um determinado PORT se comportarão como entrada ou saída. 

- Cada bit do registrador DDR controla o estado do respectivo pino. 

- Por exemplo: O bit 1 do registrador DDRB (DDB1) controlará o estado do pino PB1 e 
consequentemente o pino D9 do Arduino Uno como mostrado no mapa.

-Definir Input é atribuido 1 ao bit;
-Definir Output é atribuido 0 ao bit;



Como Definir Um Pino Por Registradores

- Operadores bit a bit;
- Pela própria natureza do AVR 

algumas constantes são defines;



Fazemos o que o PinMode faz, só que melhor!



O registrador PORT
- Os registradores do tipo PORT são responsáveis por determinar se um pino está definido como alto 

(HIGH) ou baixo (LOW).
- Para definir um pino como HIGH devemos setar seu respectivo bit do registrador PORT como 1 e para 

defini-lo como LOW seta-lo para 0.



Como Definir o Status de Um Pino na Prática
- Colocar 0x na frente de um valor significa que é a representação 

Hexadecimal;
- Colocar B na frente de um valor significa que é a representação binária;
- 0xFF = B11111111 = 255 = 2^8;



Interrupções : O que são?
- São ações que são disparadas por algum sinal externo;
- Para funções que têm execução com prioridade;
- Não é necessário ficar checando a todo momento se o evento ocorreu, ele 

avisa;
-  ISR (Interrupt Service Routine)
- Ex:

- Leitura de Pulsos em um sensor de RPM;
- Led ligar exatamente (precisamente) no momento que se pressiona um botão;

- “Imagine que você está em casa extremamente focado em escrever um texto 
no computador, porém de repente seu celular toca. Mesmo sendo uma 
ligação inesperada, você é capaz de parar a escrita do texto, atender a 
ligação e voltar para onde você parou quando o telefone tocou.”



Interrupções: O que são?
- Existem dois tipos de interrupções: Hardware (ex: Externas) e Software (Ex: 

de relógio);
- Por via “trivial” as interrupçoes podem ser facilmente acessadas nos pinos 

digital 2 e 3;
- Por vias de registradores podemos usar qualquer porta como trigger para 

uma interrupção;
- Interrupção não é fazer duas coisas ao mesmo tempo; 



Interrupções: Registradores
- O PCINT (Pin Change Interrupt) é o registrador que cuida de interrupções;



Interrupções: Registradores
- No atmega328 existem 3 vetores de interrupção. Cada um deles está ligado 

a um PORT. Consequentemente, caso dois pinos de um mesmo PORT 
estejam utilizando essa interrupção ambos compartilharão a mesma rotina de 
interrupção. Cabe a nós então, implementar a rotina de interrupção de forma 
que esta seja capaz de identificar em qual dos dois pinos ocorreu a 
interrupção.

- PCMSK0, PCMSK1 e 
PCMSK2 referentes aos 
PORTS B, C e D 
respectivamente.



Interrupções: Registradores
- SREG – Global Interrupt Flag: Essa flag é responsável por controlar as 

interrupções de todo o microcontrolador. Funciona como uma chave geral. 
Uma maneira de modifica-la é através das macros sei() e cli().

- sei() – Habilita as interrupções globalmente;

- cli() – Bloqueia as interrupções globalmente.



Interrupções:  Onde ficam?



Interrupções: Como fazê-las? (Sem Reg’s)

- attachInterrupt(<PINO>, <* p/ a função>, <modo>);

Rising

FallingChanging

Up

Down



Interrupções: Manipulação de interrupções
- detachInterrupt(<Nº do pino>) : Se quisermos desabilitar uma interrupção em 

algum ponto do nosso código;
- noInterrupts() / interrupts() : Se quisermos que um trecho de código execute 

sem que haja interrupções (trecho crítico);
- Interrupções não são chamadas dentro de outras interrupções;
- São semáforos binarios; void setup() {}

void loop()
{
  noInterrupts();
  // critical, time-sensitive code here
  interrupts();
  // other code here
}



Interrupções: Proposta 1
- Construir a “Máquina de Respostas” usando interrupções;
- Deve acender uma luz de cada vez, depende de quem apertar primeiro;
- A luz de quem apertar primeiro deve ficar acesa por 3 segundos;
- Deve haver um led “piloto” que fica piscando com intervalos regulares de 

alguns segundos para avisar que está funcionando;
- Bonus: Deve contar Pontos;



Interrupções: Para quem for Corajoso

Aqui está a referência completa do material de interrupções, 
onde ensina como fazê-las por registradores:

Aqui!

http://blog.vidadesilicio.com.br/arduino/pcint-interrupcoes-por-mudanca-de-estado/


Prelúdio: O conversor A/D

- O Atmega328 PDIP possui um conversor A/D com 6 canais multiplexados;
- Cada pino é uma saída analógica;
- Valor de saida V é tal que 0 <= V <=1024 (10 bits de resolução);
- Função de discretizar (digital) um sinal contínuo (analógico);
- O limite de tensão na entrada é de 5V;



Prelúdio: O conversor A/D



Prelúdio: O conversor A/D
- O Multiplexador é ativado pelo registrador ADMUX - ADC Multiplexer 

selection Register:
- Bits 7:6 : Reference Selection Bits, configuram a fonte de tensão para o 

conversor AD 



Aref: Referência de Tensão Externa

- Pino Aref : Referência de tensão para o conversor A/D;
- Pode ser aplicada uma tensão T entre ARef e GND, tal que 0<= T <= 5 V;
- Não faz sentido usar uma tensão de referência que não seja precisa;
- Geralmente usa-se arranjos como divisores de tensão, diodos zeners, ...;



Obs: Diodo Zener
- Quando polarizado diretamente funciona como 

um diodo normal;
- Quando polarizado reversamente, ao atingir 

uma tensão de ruptura ele passa a conduzir de 
forma praticamente constante;



Referência de Tensão: Modos de Operação
- Para se definir qual tipo de referência será utilizada usa-se a função 

analogReference(<modo>);
- A tensão de referência será aplicada para leituras feitas com analogRead(<pino>) 

somente após a função analogReference() ser chamada;
- Os modos, para o Atmega328, são: 

- DEFAULT - Usa a tensão de referência vinda do regulador de tensão da placa;
- INTERNAL - Usa 1.1V provindos da referência de tensão interna do proprio microcontrolador;
- EXTERNAL - Usa a tensão oferecida no pino Aref; 



Bônus: Sensor de temperatura interno



Bônus: Sensor de temperatura interno
- Ideal para monitorar se “está tudo bem” com o arduino;
- Afetado pela temperatura de operação;
- Lado ruim: acessá-lo é meio que escovar bits;
- Depende de um offset que é feito por calibração; 



Bônus: Função que lê o sensor interno
ADMUX - ADC Multiplexer selection Register:
Bit 7:6 – REFS1:0 – Reference Selection Bits
Bits 3:0 – MUX3:0 – Analog Channel Selection Bits

ADCSRA – ADC Control and Status Register A
Bit 7 – ADEN: ADC Enable
Bit 6 - ADSC: ADC Start conversion 

ADCW - Registrador com os bits do AD

Para calibrar o sensor 
interno há uma 
extensa documentação 
Aqui!

http://www.atmel.com/Images/Atmel-8108-Calibration-of-the-AVR's-Internal-Temperature-Reference_ApplicationNote_AVR122.pdf


Sensor de temperatura: Código



O Regulador de tensão 
- Resistores em série;
- Em cada resistor há uma variação na ddp, segundo a Lei de Ohm;
- I é constante ao longo da malha;
- U = R * i

 



Prelúdio: Memórias do Arduíno
- Existem fundamentalmente dois tipos de memórias as voláteis e as não 

voláteis.
- O Arduino possui tres tipos de memorias:

- EEPROM: Não volátil (1kb)
- Flash: Não volátil (32kb + 5kb usados pelo bootloader)
- SRAM: volátil (2kb)

SRAM (Static Random Access 
Memory):
Local onde as variaveis são 
criadas e manipuladas durante o 
programa, área conhecida como 
Heap;

Flash: É uma EEPROM!
É onde o programa upado no 
ardúino é salvo;



EEPROM: A memória não volátil

- EEPROM - Electrically-Erasable 
Programmable Read-Only Memory;

- Interna ao microcontrolador;



EEPROM: Limitações
- Possui 1024 bytes no ATmega328;
- É dividida em 1024 endereços, cada um de um byte, em cada endereço pode 

ser escrito um valor entre 0 e 255;
- Existe um limite de gravações após a qual ela não garante mais o 

funcionamento, segundo a documentação 100.000 ciclos de write/erase;
- Não são contados no ciclo leituras;
- Isso deve-se ao desgaste que ocorre no processo de apagamento das 

células, o qual sobrecarrega os gates; 
- Use com muito cuidado para escrever em loops;
- Para ler ela tem ciclo de vida infinito;



EEPROM: Como usar? 
- Biblioteca:                      #include <EEPROM.h>
- Para ler um byte:          EEPROM.read(address);
- Para escrever um byte: EEPROM.write(address, value);
- Onde:

- address – posição da memória que será lido, é um inteiro entre 0 e 1023;
- value -  valor do endereço da EEPROM é um inteiro entre 0 e 255 (um 

único byte).

Quer dizer então que so da para escrever valores 
menores que 255 na EEPROM??? 

No way!!!!



EEPROM: Vamos converter valores!
- Usamos agora dois bytes de uma vez!
- As funções: highByte(valor) e lowByte(valor) pegam valor e o dividem em 

duas partes, o byte de baixo e o byte superior: 

- Para ler da EEPROM agora usamos a função word(hiByte, lowByte), que 
recebe os bytes low e high e retorna o valor original;

 

 3678 = B 00001110 01011110

HIGH                                            LOW



EEPROM: Reforçando!
void loop ( ) {

/*...codigo...*/

EEPROM.write(x, y);

/*...codigo...*/

}

Nunca Façam isso, ou façam com muito cuidado!



Referência de tensão/EEPROM: Proposta 2
- Construir um multímetro;
- Usar um divisor de tensão;
- Com precisão o suficiente para medir a tensão de uma bateria de 3.0V;
- Deve ser usado um dos dois referenciais de tensão internos, o que for mais 

conveniente para sua decisão de projeto;
- Um dos botões deve fazer a leitura e gravar o valor na EEPROM e o outro 

deve apenas exibir a última leitura no monitor serial;



Porposta 2: Voltimetro - Esquema



More Curiosities:
- Manipulação de timers
- Fast PWM




