
SICILINO TECNOLOGIA  Página 1 

 

 

 

 

Manual da Placa Gravador PIC - VER 1.0 

 

Características: 

 - Totalmente compatível PIC KIT2; 

- Fácil aplicação; 

 - Placa dupla face; 

 - Alta tecnologia embarcada; 

 - Menor Gravador Mercado; 

- Tamanho 27mm x 45mm; 

 - Indicação luminosa Power; 

- Indicação luminosa Status Gravação; 

 - Pinos padrão modu para 2,54 mm para gravação; 

 - Gravação do código via PIC KIT2 MICROCHIP; 

 - Suporta gravação e leitura; 

 - Gravação via USB 2.0 Mini; 

 - Gravação e Leitura dos Fuses linha LP via ISP;  

 - Alimentação pela USB 5VDC; 
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Aplicação: 

 Desenvolvimento de protótipos e produtos, criação de projetos mais 

rápidos e eficientes, pesquisas, validação, estudos e desenvolvimentos na 

família MICHOCHIP PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F, dsPic30F, dsPIC33F 

memória 24XX memória 93XX, comercialização embarcada, teste de 

componentes, etc. 

 Esta placa serve para engenheiros, técnicos, Hobistas, estudantes, 

profissionais da área, outros. 

 

Abaixo segue a foto da Placa completa PIC – Siciliano – MINI e seu Stick: 

 

    

 

 

Introdução: 

O gravador PICkit2 SICILIANO - MINI, é uma ferramenta de 

programação de baixo custo para desenvolvimento. Ele é capaz de programar 

a maioria dos microcontroladores e memórias seriais EEPROM da Microchip. 

Suporte para novos dispositivos podem ser adicionados através da atualização 

do software de programação. www.microchip.com/   buscar pickit2. 

 
 
ʘ OBS: Instale primeiro o software para gravação PICKIT2 – MICROCHIP, 

antes de conectar seu gravador PIC SICILIANO – mini , na usb.                                                    

 

 

Foto Ilustrativa do Gravador PIC Siciliano - MINI” 

http://www.microchip.com/
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Conector de Programação: 

O conector de programação é de 6 pinos, com um espaçamento de pino 2,54 mm, que 
se conecta ao dispositivo para ser programado. Um stick para facilitar a conexão 
ajudará a programar dispositivos em DIP – PTH.  
Verifique as especificações dos pinos de saída na figura abaixo.  
 
ʘ Cuidado !!! Observe a conexão antes de conectar ao dispositivo a ser 

programado. 

 
 
1 – Auxiliar 
2 – CLK / PGC 
3 – DA / PGD 
4 – VSS 
5 – VDD 
6 – VPP / MCLR 
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Conector de VCC – Alimentação do Chip a ser programado: 

 

 

 

 

O conector de VPP JP1, serve para selecionar a tensão VCC  que gravará os PIC 

conectados ao gravador. Sendo VCC = 5v  ou VCC = 3v3. 

 
ʘ Cuidado !!! Conferir a tensão do dispositivo a ser programado, antes de 

conectar o gravador PIC Siciliano – mini. 

 

Leds Status e Power: 

 
Ao conectar o gravador na Usb, o led Power ( Azul ), deve ascender mostrando 

que o dispositivo está energizado e pronto para operar.  

O led Status ( Amarelo ), serve para indicar a transferência de dados do 

gravador em operação. 
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ʘ IMPORTANTE ERRO !!! Quando conectado o Gravador PIC na Usb, e o 

Led Status Ficar piscando sem conexão nenhuma com dispositivos a ser 

gravado, mostrará que seu gravador deverá ser reprogramado default. 

 

 

Gravação: 

 

Para iniciar a utilização do gravador PICKit2, é necessária a instalação do 

software da Microchip  PICKit2 Programmer, ou do software MPLAB IDE. 

Estes programas são fornecidos no site da Siciliano, mas é possível baixar 

suas ultimas versões e atualizações no próprio site da Microchip.  

Versão: PICkit 2 V2.61.00 

http://www.microchip.com/DevelopmentTools/  

 
 

ʘ IMPORTANTE Driver USB !!! Assim que for instalado o PICKIT2 

Programmer em seu computador, automaticamente será instalado os 

drivers do dispositivo. 

 
 

O software PICKit2 Programmer permite programar todos os dispositivos 

suportados no arquivo readme do PICKit2. Porem ele não é um compilador, 

portanto ele apenas grava arquivos hexas gerados por um compilador, como 

por exemplo MPLAB ou CCs. Abaixo segue imagem ilustrativa de como 

funciona o software de gravação, leitura e programação. 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PICkit%202%20v2.61.00%20Setup%20A.zip
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 BARRA DE MENU 

Na barra de menu selecionamos várias funções do aplicativo de programação 

do PICKit2. Abaixo segue algumas funções: 

 

File 

Import HEX - Importa um arquivo hexa para a programação. O formato de 

arquivo hexa. 

Export HEX - Exporta o arquivo hexa lido a partir do microcontrolador. O 

arquivo hexa será salvo em seu computador. 

File History – É exibido o caminho dos 4 últimos arquivos hexa abertos. Esses 

arquivos recentemente abertos serão selecionados para importação rápida.  

Exit - Sai do programa. 
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Device Family 

Selecione uma família de dispositivos para detectar o microcontrolador que 

está conectado ao PICKit2. Algumas famílias que não têm autodetecção exibe 

uma lista suspensa onde você pode escolher o dispositivo. 

 

ʘ chip automático !!! Deixe a opção “Programmer” / “Manual device 

select” sem ticar, assim quando, estiver a placa conectada na Usb e abrir 

o PICKIT2 automaticamente aparecerá o Pic a ser gravado 

automaticamente. 

 

Programmer 

Read Device – Faz a leitura da memória de programa, memória de dados 

EEPROM, ID e os bits de configuração. 

Write Device – Faz a gravação na memória de programa, memória de dados 

EEPROM, ID e bits de configuração.t, 160 - 7° Andar - Sala 702- Tatuapé 

Verify – Realiza a verificação da memória de programa, os dados da memória 

EEPROM, ID e os bits 

de configuração lidos do microcontrolador e compara com os códigos 

armazenados no aplicativo. 

Erase – Apaga a memória do microcontrolador selecionado. 

Blank Check - Verifica para ver se a memória de programa, memória EEPROM, 

ID e os bits de configuração estão em branco. 

Verify on Write - Quando selecionada, o microcontrolador será 

automaticamente verificado após a gravação. Se não estiver selecionado, o  

microcontrolador é programado, mas não será verificado após a programação. 

Hold Device in Reset - Ao selecionar esta opção, o pino MCLR é mantido em 

nível baixo. Quando não selecionado, o pino é liberado, permitindo que um 

resistor de pull-up externo retire o microcontrolador do estado de reset. 

 

 CONFIGURAÇÕES DO MICROCONTROLADOR 

A janela de configurações mostra o microcontrolador utilizado, o ID e outras 

informações sobre o microcontrolador selecionado. 
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 JANELA DE STATUS 

A janela de status mostra o estado da operação em progresso. Se a operação 

for completada com sucesso, o fundo da janela de status ficará na cor verde. 

Se a operação falhar, o fundo da janela de status ficará na cor vermelha. Se a 

operação mostrar algum alerta, o fundo da janela de status ficará na cor 

amarela. 

 

 BARRA DE PROGRESSO 

A barra de progresso mostra o progresso da operação atual. 

Rua - 7° Andar - Sala 702- Tatuapé 

 CHECKBOX 

O checkbox ‘/MCLR’ tem a mesma funcionalidade do menu Programmer>Hold 

Device in Reset. 

Quando for selecionado, o microcontrolador entrara no estado de reset. 

Quando não estiver selecionado, o pino MCLR é liberado, permitindo que um 

resistor de pull-up externo retire o microcontrolador do estado de reset. 

 

 ORIGEM DA MEMÓRIA 

Esta caixa de texto mostra a origem dos dados carregados no 

microcontrolador. Se for lido de um arquivo hexa, irá mostrar o caminho e nome 

do arquivo. Se for lido do próprio microcontrolador, ira mostrar o nome do 

microcontrolador. Se mostrar ‘None (Empty/Erased)’ indica que o buffer está 

vazio. 

 

  MEMÓRIA DE PROGRAMA 

Nesta área do programa, é possível visualizar o código carregado. A origem do 

código está na caixa de texto ‘Memory Source’, e pode ser tanto o código lido 

pelo gravador no microcontrolador, quanto o código do arquivo hexa carregado 

através da função File>Import HEX. 
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 GRAVAÇÃO 

 

Para gravar um programa utilizando o PICKit2 Programmer devemos seguir 

os seguintes passos. 

OBS: Depois de instalado o software PICKIT e seus drivers. 

 

1° - Conectar o Gravador PIC SICILIANO - Mini ao microcontrolador, o através 

do stick de programação. É muito importante verificar o datasheet do 

microcontrolador utilizado e ficar atento à pinagem da ligação entre o 

microcontrolador e o gravador. No final deste manual, observe a forma de 

conectar os dispositivos ao seu gravador.  

 

2° - Abra o software de gravação Pickit2 Programmer, logo aparecerá o 

dispositivo conectado ao seu gravador. 

Abaixo segue 2 exemplos de Pics conectado ao Gravador PIC Siciliano – MINI 

 

PIC 18F4550 

PIC 18F2550 
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3° - Click em File / Import Hex - para selecionar o arquivo hex para ser gravado 

em seu microcontrolador. 

Click em Write para gravar o microcontrolador, conforme figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

4° - Para ler o hex do microcontrolar é só clicar em Read, conforme figura 

abaixo. 

 

ʘ IMPORTANTE !!! Quando o microcontrolador estiver Enable code 

Protect habilitado, aparecerá todo conteúdo 0000. 
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 Mensagem de ERRO 

 

Quando abrir o software gravador PIC KIT2 sem conectar a placa Gravador 

PIC SICILIANO – mini, aparecerá a mensagem de erro, logo a não reconhecer 

o driver usb instalado em seu computador, também aparecerá a mensagem de 

erro conforme a figura abaixo:  
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 Ligação dos Pics no Stick de gravação: 

 

Para conectar os Pics em seu gravador dever seguir conforme ilustrações 

abaixo. 

 

PIC 10F – 8 pinos 

PIC12F – 8 pinos 

PIC 14 – 14 pinos 

PIC 18 – 18 pinos 

PIC 20 – 20 pinos 

PIC 28 – 28 pinos 

PIC 40 – 40 pinos 

Memoria 24xx / 93xx 

dsPIC30F – 28 pinos 

dsPIC30F – 40 pinos 
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