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EXPERIÊNCIA #13 – Letreiro Digital (uso de LCD) 

Objetivo: Entender o funcionamento de um display de cristal líquido (Liquid Crystal Display ou LCD) e 

utilizar como um letreiro digital com efeitos.  

Introdução: Para a realização do experimento, vamos utilizar um display LCD 16x2 (duas linhas de 16 

caracteres), como o descrito pela Figura 13.1. Através do datasheet do componente obtemos alguns 

detalhes: 

- Dividido por duas linhas possuindo 16 slots cada; 

- Máximo de 32 caracteres; 

- Slots de 5x7 px (pixels) cada; 

- Dois registradores: Command (comando), Data (dados). 

 

 

 

Figura 13.1 – LCD 16x2 da Longtech Optics Co., Ltd. (<http://www.tradeeasy.com>  Acessado em 

10/07/2015). 

 

O display LCD possui as seguintes conexões: 

 - GND : ligado ao GND do Arduino; 

 - VCC   : alimentado por 5V do Arduino; 

 - VEE    : contraste; 

 - RS    : seletor de registrador; 

 - R/W  : leitura e escrita; 

 - EN    : habilita dados; 

 - Led+   : Luz de fundo (Vcc); 

 - Led-  : Luz de fundo (GND); 

 - DB0 a DB7 : dados (8 bits). 

 

Para simplificar o uso do LCD, será utilizada a biblioteca <LiquidCrystal.h> para Arduino. 

 

Material Necessário: 

- Potenciômetro; 

- Placa Arduino Uno R3; 

- Protoboard; 

- Fios condutores (jumpers); 

- Display LCD 16x2. 
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Procedimentos Experimentais: 

1)Monte o circuito usando os quadros de conexões descritos a seguir. 

Quadro 13.1 – Conexões entre o LCD e o Arduino na experiência do “Letreiro digital”. 

Pino do 

LCD 
RS E DB4 DB5 DB6 DB7 R/W VSS VDD 

Pino do 

Arduino 
12 11 5 4 3 2 GND GND +5V 

 

 

Quadro 13.2 – Conexões do potenciômetro na experiência do “Letreiro digital”. 

Pino do Potenciômetro Extremidade esquerda Centro Extremidade direita 

Conexão +5V do Arduino Pino V0 do LCD GND do Arduino 

 

 

Para isso, utilize as informações coletadas no datasheet do LCM1602B (LCD utilizado neste 

experimento), que são mostradas na Figura 13.2. 

 

 

 

 

Figura 13.2 – Informações para conexão do LCD 16x2 LCM1602B (Longtech Optics Co., Ltd.). 
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2) Na interface de programação de Sketches do Arduino, insira e compile o programa 13.1 com a placa 

conectada ao seu computador através da porta USB. 
 

/* 

Exp#13 – Letreiro Digital com LCD 16 x 2 (2 linhas de 16 caracteres) 

Este código mostra uma mensagem na primeira linha e conta o tempo na segunda. 

 

Adaptado do exemplo de domínio público “LiquidCrystal Library - Hello World” 

que está contido em http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal e na IDE 

do Arduino. 

 

Biblioteca adicionada em 18 Apr 2008 por David A. Mellis e 

           Modificada em 05 Jul 2009 por Limor Fried (http://www.ladyada.net) 

Exemplo adicionado em 9 Jul 2009 e modificado em 22 Nov 2010 por Tom Igoe  

*/ 

 

// inclui a biblioteca para ativar o LCD 

#include <LiquidCrystal.h> 

 

// Inicializa o LCD indicando quais pinos do Arduino vão 

// corresponder ao RS, E, DB4, DB5, DB6 e DB7 do display(nessa ordem).  

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

void setup() { 

  // Indica o número de colunas e linhas do display 

  lcd.begin(16, 2); 

  // Escreve uma mensagem no LCD 

  lcd.print("ROBOLON 2015!"); 

} 

 

void loop() { 

  // Ajusta o cursor para a coluna 0 e linha 1 

  // (OBS: linha 1 é a segunda, visto que a contagem inicia com 0): 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  // imprime o número de segundos a partir do reset 

  lcd.print(millis()/1000); 

} 

 

 

Programa 13.1 – Código utilizado na experiência de “Letreiro Digital” para Arduino. As linhas iniciadas 

por “//” não são lidas pelo compilador, e por isso são utilizadas como comentários. 

 

 

3) Analise o que ocorre com o LCD quando se muda a mensagem em: 
lcd.print("ROBOLON 2015!"); 

 

4) Modifique o código para que o letreiro realize efeitos como, deslocamento da palavra pelo display e 

piscar. (Dica: utilize as funções for/while). 

 

 

 

Para o Diário de Bordo: 

1) Investigue as funções presentes em <LiquidCrystal.h> para a aprimorar ou criar novos efeitos a partir 

dessa biblioteca. Registre os resultados do seu estudo no Diário de Bordo. 

 

 


