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AULA 30 – CÓDIGO MORSE 
 
Nosso objetivo agora é criar um mecanismo que nos permita 

transmitir informações de um Arduino para outro utilizando luz. 
Assim como o primeiro projeto, o da queda livre, este não tem 
um roteiro. 

Primeiramente, voltemos à programação: nosso objetivo 
inicial consiste em conhecer o código Morse e criar um programa 
que converta uma frase simples em código Morse. Vamos 
aproveitar o tema para treinarmos um pouco mais a 
programação em si e aprendermos como trabalhar com 
caracteres ou conjunto de letras (strings), transformarmos letras 
em maiúsculas ou minúsculas, entenderemos melhor o que é a 
tabela ASCII e até mesmo um pouco de vetor e matriz. 

Calma, não se assuste, pois faremos isso em diversas aulas. 
Mas, para começar, vamos direto ao código, só para você ver 
como ele irá rodar. 

 

 
 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <ctype.h> 

 
char alfabeto[37]={'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 
                'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 
                'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 
                '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', ' '}; 
char morse[37][7]={{ "o- "}, {"-ooo "}, {"-o-o "}, {"-oo "}, {"o "}, {"oo-o "}, 
                {"--o "}, { "oooo "}, {"oo " }, {"o--- "}, {"-o- "}, {"o-oo "}, 
                {"-- "}, {"-o "}, {"--- "}, { "o--o "}, {"--o- "}, { "o-o "}, 
                {"ooo "}, {"- "}, {"oo- "}, {"ooo- "}, {"o-- "}, {"-oo- "}, 
                {"-o-- "}, {"--oo "}, {"o---- "}, {"--oo- "},{"ooo-- "}, 
                {"oooo- "}, {"ooooo "}, {"-oooo "}, {"--ooo "}, {"---oo "}, 
                {"----o "}, {"----- "}, {"     "}}; 
char nome[1000]; 
int main(){ 
    printf("Digite a frase que deseja codificar:\n"); 
    fgets(nome, 1000, stdin); 
    for(int i = 0; nome[i] != 0; i++){ 
        nome[i] = tolower(nome[i]); 
        for(int j = 0; alfabeto[j] != 0; j++){ 
            if(nome[i] == alfabeto[j]){ 
                printf("%s", morse[j]); 
            } 
        } 
    } 
    return 0; 
} 

 
Procure um site qualquer na internet no qual você possa 

compilar um código em C. O professor sugere o onlinegbd com 
compilador C. 

Compare o resultado obtido com a tabela que apresenta 
como é o código Morse na Figura 1. 

 

 
Figura 1: Código Morse apresentando os principais caracteres 

usados no ocidente. 

Não vamos discutir o código por enquanto, mas você já deve 
ter notado diversas palavras novas como três includes, char, 
números entre colchetes, letras entre chaves etc. 

Vamos começar tentando resolver alguns problemas que nos 
deparamos em física. 

 

 
 
O Arduino trabalha com uma linguagem de programação que 

se assemelha às linguagens C e C++, com certas 
particularidades devido à sua aplicação. Com isso, aprender C, 
que é mais restrito que C++, certamente irá te ajudar com a 
programação com o Arduino. 

A linguagem C, no entanto, não leva a fama de ser uma das 
mais fáceis de se aprender, então porque não se utiliza outras 
linguagens para programar o Arduino? A resposta é longa, mas 
podemos dizer que um dos motivos é a forma com que esta 
linguagem gerencia a memória. Como exemplo, se você quiser 
guardar um número em uma variável em, por exemplo, 
linguagem Python, basta fazer: 

 
nomeDaVariavel = 3 
 
Se for um número não inteiro, ou uma letra ou ainda uma 

pequena frase, isso é muito simples: 
 
variavelNaoInteira = 1.2 
 
umaLetra = ‘a’ 
 
umaPequenaFrase = ‘Esta e uma frase de exemplo.” 
 
Mas, como fazer isso em C? Vamos responder todos os 

casos abaixo. 
No primeiro caso, devemos dizer ao Arduino que vamos 

armazenar um número inteiro: 
 
int nomeDaVariavel = 3; 
 
Perceba que precisamos do ponto e vírgula no final e 

precisamos escrever int antes do nome da variável. 
Se a variável for não inteira, podemos usar o float: 
 
float variavelNaoInteira = 1.2; 
 
Para armazenar uma letra, usamos o tipo char: 
 
char umaLetra = ‘a’; 
 
Por fim, para salvar uma frase, precisamos dizer qual o 

espaço de memória será utilizado. Por exemplo, preciso dizer 
quantos caracteres serão reservados para guardar esta frase, 
como ocorre no Twitter. No exemplo abaixo, reservamos 28 
espaços para guardar a frase inteira pois ela possui 28 
caracteres, incluindo espaços e pontuação. 

 
char umaPequenaFrase[28] = {“Esta e uma frase de 

exemplo.”}; 
 
Bem mais complicado, né? Mas qual o ganho? 
Tente imaginar que as variáveis são como carros e a 

memória do computador é como um estacionamento. Variáveis 
do tipo int são pequenas como moto; long são como carros; 
double são como ônibus. É fácil ver que não podemos guardar 
um ônibus na vaga de uma moto, mas o contrário é. 

Pense agora em duas situações: 
A primeira, temos um estacionamento gigante; 
A segunda, temos um estacionamento limitado. 
Faz sentido gerenciarmos melhor a segunda situação, certo? 

Pois pense que o Arduíno é como um estacionamento pequeno, 
com poucas vagas. Já seu computador possui muita memória, e 
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se guardarmos um número int e usar o espaço de um float, sem 
problemas. Por isso usamos linguagens onde devemos 
especificar os tipos de dados em hardwares mais “fracos” a 
linguagem C para o Arduino, e usamos linguagens onde os tipos 
são menos importantes para rodar em máquinas mais potentes, 
como a linguagem Python. 

Dizemos, com isso, que a linguagem C é fortemente tipada, 
enquanto o Python é fracamente tipada. 

Mas, se os números e letras ocupam espaço na memória, 
quanto seria este espaço? Em uma pesquisa rápida na internet 
sobre tipos de dados, encontramos o seguinte: 

 

 
Figura 2: Tipos de dados em C. Usaremos principalmente os 

tipos int, char e float em nossas aulas. 
 

 
 
O Arduino é um sistema que tem por objetivo funcionar como 

embarcado. Isto quer dizer que ele é desenvolvido para ficar em 
algum lugar, não conectado por periféricos como teclado ou 
mouse, mas possivelmente conectado com a internet, coletando 
dados, transmitindo ou recebendo dados de um servidor. 

Por outro lado, vamos estudar um pouco da linguagem C de 
forma mais independente, sem precisarmos usar o Arduino, pelo 
menos por algumas aula. Com isso, se faz necessário 
utilizarmos bibliotecas para trabalhar com entrada e saída de 
dados no computador. 

Usamos pouco as bibliotecas no Arduino, mas em C, não 
temos muito o que fazer sem elas. As duas primeiras bibliotecas 
que utilizaremos são: 

 
#include <stdio.h> 
#include <ctype.h> 
 
A primeira tem como objetivo permitir que o usuário digite ou 

veja dados no terminal, por isso o nome stdio de standard 
input/output, isto é, entradas e saídas padrões. 

A segunda será utilizada para converter letras maiúsculas 
em minúsculas e vice-versa. Mas por hora, vamos focar somente 
na primeira. 

Ainda sobre saída de dados, se você quiser que algo seja 
exibido na tela do seu computador, você deve escrever o 
seguinte comando: 

 
scanf(“Frase a ser exibida com valor da variavel 1: %[1], 

valor da variavel 2: %[2]”, variavel1, variavel2); 
 
Na pratica faz mais sentido, mas basicamente a função 

scanf() serve para imprimir a frase entre aspas duplas no 
terminal, substituindo %[1] e %[2] pelos valores das variáveis 1 e 
2. Note que no lugar de [1] e [2] você deve colocar a letra d ou i 
se o número for inteiro; c se for caractere; e s se for string; 

Você pode encontrar uma bibliografia mais extensa sobre a 
função C na web, basta pesquisar no google, por exemplo. 

 
Como primeiro passo, vamos fazer alguns exercícios que 

tem a ver com o que vimos em sala de aula. 

 
 

1. Crie um programa que calcule a média entre dois números 
informados previamente no código do programa e exiba na tela 
usando o printf(). 
 
2. Crie um programa que calcule a média entre dois números, 
informados pelo usuário, e imprima na tela o resultado. Além do 
printf(), você vai utilizar o scanf(). 
 
3. Faça um programa que receba a massa de uma substância 
em grama, o calor específico em cal/(g °C), o calor em calorias 
recebido e retorne a variação de temperatura em °C. Assuma 
que não haja mudança de estado físico. 

Teste com m = 200 g, c = 0,75 cal/(g °C) e Q = 375 cal. Sua 
resposta deve ser 2,5°C. 

Formulário: 

Q m c=     

 
4. Considere agora que você irá fazer vários testes para 
determinar a potência P de fornos de micro-ondas. O teste 
consiste em colocar uma quantidade m de certa substância, 
medida em grama, com calor específico c conhecido, medido em 
cal/(g °C) dentro do forno e medir a variação de temperatura   

e o tempo para que isso ocorra. 
Formulário: 

Q m c=     

Q
P =


 

 

 
 

5. Faça um programa que receba 5 números e guarde em um 
vetor. Os dados devem ser do tipo float. 

 
6. Faça um programa que receba 3 números e guarde em um 
vetor. Depois receba mais 3 números e guarde em outro. 
Apresente então a soma de ambos os vetores, isto é, a soma do 
primeiro elemento do primeiro vetor com o primeiro elemento do 
segundo vetor; a soma do segundo elemento do primeiro vetor 
com a soma do segundo elemento do segundo vetor e assim por 
diante. 

 

 
 

7. Sejam três forças aplicadas em um corpo de massa m, em kg, 
fornecido pelo usuário. Faça um programa que receba o valor de 
cada componente de cada uma das forças e, utilizando a 
terceira lei de Newton, calcule o vetor aceleração do corpo bem 
como o módulo da aceleração do corpo. 

Formulário: 

1 2 3F F F m a++ =   

Se a  é um vetor do tipo { , , }x y za a a a= , então o 

módulo da aceleração será 2 22

y zx aa aa + += . 

Dica: 
Use a biblioteca #include <math.h> e a função 
sqrt() para calcular a raiz quadrada do que está 
dentro do parêntesis. 
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