
Tutorial rápido e prático para utilizar o PICKIT3 (Gravador e Depurador) 

          

O PicKit3 é um programador e depurador para microcontroladores PIC que permite a programação 

diretamente na placa (in circuit) ou em uma protoboard. Ele é conectado ao computador usando uma 

interface USB através do conector micro USB. Seu uso torna a programação e depuração (simulação) muito 

mais simplificada e rápida. 

A gravação e depuração in-circuit também proporciona baixo custo ao desenvolvedor, em virtude da 

quantidade reduzida de hardware necessário em seu projeto. 

O gravador e depurador pode ser utilizado com o Software PICkit 3 ou com o ambiente de programação 

integrado (IPE – Integrated Programming Environment) ou diretamente integrado à IDE MPLAB X, ambos 

os softwares de propriedade da Microchip). 

 

Utilizando o Software PICkit 3 

Você precisa ter disponível o arquivo .hex para efetuar a programação (gravação) do microcontrolador, 

podendo ser programado através do soquete ZIF ou realizar a gravação dos microcontrolador por meio de 

conexão ICSP (In Circuit Serial Programming). 

Passo 1: Instalação do software PICkit 3 

No primeiro passo, você deve acessar o link a seguir para baixar o software de programação do 

microcontrolador, acesse: Software PICkit 3 

Após baixar, descompacte o arquivo e copie a pasta descompactada para área de trabalho para facilitar a 

instalação. 

 

Acesse a pasta e clique em PICkit 3 para iniciar a instalação.  

 

 

https://mega.nz/#!ImJ0CIYI!lyAG_aWrJeTAjcFcAt8ansiY8ltm_Kdz1u37XeNvK8I
https://mega.nz/#!ImJ0CIYI!lyAG_aWrJeTAjcFcAt8ansiY8ltm_Kdz1u37XeNvK8I


Selecione I accept e clique em Next. 

 

Clique em Next 

 

Clique em Install 

 



Aguarde o término da instalação e clique em Close. 

 

Depois de finalizado a instalação, crie um atalho software PICkit 3 na área de trabalho. Acesse o diretório 

onde foi instalado o programa. 

Clique sobre o ícone do aplicativo com o botão direito => Enviar para => Área de trabalho (criar atalho) 

 



Passo 2: Na área de trabalho, dê um duplo clique no ícone PICkit 3 para iniciar o programa. 

  Selecionar para 5,0   

Passo 3: Conectar o cabo USB ao computador e ao programador PICkit 3. 

Aguarde o Led vermelho de Status apagar 

 

Passo 4: No programa, clique em Tools => Check communications 

 

Aguarde o Led verde do STATUS ascender 

 



Passo 5: Após efetuar a comunicação, o programa identifica o número de série do programador, selecione 

o programador. 

 

 

Passo 6: Em File => Import HEX => Selecione o arquivo “.hex” que deseja gravar => Clique em Abrir 

 

 

Passo 7: Em Device => Selecione o microcontrolador desejado 

 

 

Passo 8: Clique em Write para gravar o arquivo “.hex” no microcontrolador. 

 

 

Pronto, é só aguardar o término da programação. 

 

 

 

 

 

Visite: mutcom.no.comunidades.net 

https://mutcom.no.comunidades.net/

