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MC102 – Aula 12
Matrizes
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aBaseado nas notas de aula do Prof. Bruno Cedraz Brandão

1 Assunto

Vamos estudar a generalização natural do vetor, a matriz.

2 Matrizes: O Que São e Para Que Servem

Na última aula vimos como armazenar as notas de um conjunto de alunos para depois calcular
a média da turma e mostrar apenas os alunos acima da média. Neste exemplo, armazenamos
apenas as notas de uma avaliação. E se quiséssemos armazenar as notas de quatro avalições?
Uma forma de fazer isto é montar um vetor para cada avaliação, por exemplo:

float p1[50], p2[50], p3[50], p4[50];

Definir vários vetores assim pode ser útil em muitos casos, mas, por exemplo, imagine
que queremos armazenar as notas de todas as provas que este aluno fez na faculdade, pro-
vavelmente mais de 100. Definir desta forma, como no exemplo do vetor, seria inviável. O
que podemos fazer em C é criar um vetor de vetores, ou melhor, uma matriz1, por exemplo:

float prova[4][50];

Cria 200 variáveis float organizadas na forma de uma matriz de quatro linhas e cinquenta
colunas. No contexto do nosso problema, as linhas representam as provas e as colunas os
alunos. Da mesma forma, podeŕıamos criar a matriz:

float prova[50][4];

Também com 200 variáveis float, mas organizada na forma de uma matriz de cinquenta
linhas por quatro colunas. De forma semelhante a anterior, as colunas representam as provas
e as linhas os alunos.

A forma geral da declaração de uma matriz é:

TIPO IDENTIFICADOR[LINHAS][COLUNAS];

1Matrizes em programação são conhecidas também como vetores multidimensionais, mas esta nomeclatura
é confusa, pois normalmente consideramos um vetor de duas dimensões como sendo da forma x = {x, y} e
não como sendo um arranjo com duas coordenadas, como uma matrix XM×N.
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Onde TIPO pode ser qualquer um dos tipos básicos do C (float, int, char, unsigned, etc...),
IDENTIFICADOR é o nome do vetor, LINHAS diz o número de linhas da matriz e COLUNAS diz
o número de colunas. O número total de elementos de uma matriz é LINHAS× COLUNAS.

Na realidade, podemos ter vetores de vetores de vetores..., quantas vezes quisermos, mas
raramente precisamos disto tudo. Então vamos focar hoje nas matrizes, que são arranjos bi-
dimensionais acesśıveis através de dois ı́ndices. Por exemplo, se queremos mostrar o elemento
da linha 0 e coluna 3, fazemos:

printf("%f\n", prova[0][3]);

Note que isto é um pouco desagradável, na matemática os ı́ndices das matrizes começam em
1 e terminam no número de colunas ou linhas. Por exemplo, a matriz

A3×3 =

3 4 5

6 2 1

9 8 7


é tal que a1,1 = 3, a1,3 = 5 e a3,3 = 7. A mesma matriz em C

float A[3][3] = {{3, 4, 5},

{6, 2, 1},

{9, 8, 7}};

tal como o vetor da última aula, funciona de forma que: A[0][0] == 3, A[0][2] == 5

e A[2][2] == 7. Devemos lembrar sempre que os ı́ndices das estruturas da linguagem C
sempre começam em 0.

3 Armazenando Dados na Matriz

No exemplo anterior criamos uma matriz 3 × 3 e inicializamos com alguns valores. Se
quisermos que o usuário entre com os valores, precisamos lê-los na ordem correta. O programa
abaixo lê a matriz de notas.

int main(void)

{

float nota[4][50];

int i, j;

for (j = 0; j < 50; ++j) {

for (i = 0; i < 4; ++i) {

printf("Digite a nota da prova %d do aluno %d: ", i+1, j+1);

scanf("%f", &nota[i][j]);

}
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printf("\n");

}

return 0;

}

Funciona da seguinte forma:

Digite a nota da prova 1 do aluno 1: 10

Digite a nota da prova 2 do aluno 1: 9.5

Digite a nota da prova 3 do aluno 1: 10

Digite a nota da prova 4 do aluno 1: 8.5

Digite a nota da prova 1 do aluno 2: 9.99

Digite a nota da prova 2 do aluno 2: 9.51

...

O i+1 e j+1 do printf estão lá apenas para que a contagem de alunos e provas que é
mostrada para o usuário comece de 1 e não de 0 como acontece na realidade no programa.
Neste exemplo, lemos as quatro notas do primeiro aluno, depois as quatro notas do segundo,
e assim por diante. Se quiséssemos lêr todas as notas de cada prova de uma vez, bastaria
inverter a ordem dos for’s

for (i = 0; i < 4; ++i) {

for (j = 0; j < 50; ++j) {

printf("Digite a nota da prova %d do aluno %d: ", i+1, j+1);

scanf("%f", &nota[i][j]);

}

printf("\n");

}

e o programa funcionaria da seguinte forma:

Digite a nota da prova 1 do aluno 1: 10

Digite a nota da prova 1 do aluno 2: 9.99

Digite a nota da prova 1 do aluno 3: 10

Digite a nota da prova 1 do aluno 4: 7

Digite a nota da prova 1 do aluno 5: 9.6

Digite a nota da prova 1 do aluno 6: 8.2

...

4 Mostrando os Dados da Matriz

Como sempre, não adianta ter os dados armazenados se não podemos mostrar para o usuário.
Para mostrar a matriz lida na seção anterior, basta percorrer os elementos um a um, numa
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ordem coerente, e mostrá-los na tela. Como 50 é um número muito grande de colunas, vamos
mostrar na realidade a transposta da matriz, ou seja, cada linha vai ter as quatro notas de
um alunos espećıfico.

for (j = 0; j < 50; ++j) {

for (i = 0; i < 4; ++i)

printf("%4.1f ", nota[i][j]);

printf("\n");

}

Se quiséssemos mostrar primeiro o número do aluno, depois as notas, e por último uma
coluna com a média, bastaria escrever:

for (j = 0; j < 50; ++j) {

float soma = 0;

printf("Aluno %2d: ", j+1);

for (i = 0; i < 4; ++i) {

soma += nota[i][j];

printf("%4.1f ", nota[i][j]);

}

printf("-> %4.1f\n", soma / 4.0);

}

A sáıda do programa seria parecida com:

Aluno 1: 10.0 9.5 10.0 8.5 -> 9.5

Aluno 2: 10.0 9.4 9.0 10.0 -> 9.6

...

5 Operações com Matrizes

Nesta seção vamos estudar duas operações muito comuns no caso de matrizes numéricas, a
transposição e a multiplicação. A transposição é tal que se

A =


1 2

3 4

5 6

7 8


então sua transposta é

A> =

(
1 3 5 7

2 4 6 8

)
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O trecho do programa C que faz isto é

#define M 4

#define N 2

int main(void)

{

float A[M][N], AT[N][M];

...

for (i = 0; i < N; ++i) {

for (j = 0; j < M; ++j)

AT[i][j] = A[j][i];

printf("\n");

}

...

Dadas duas matrizes, AM×K e BL×N , a operação de multiplicação só está definida quando
K = L. Neste caso temos uma matriz resultante CM×N cujos elementos são definidos por:

ci,j =
L∑

k=1

ai,k bk,j

Este somatório vem do algoritmo que estudamos no segundo grau. Fixando uma linha em
A e uma coluna em B, temos o i e o j. Precisamos então calcular os produtos dos elementos
da linha i de A pelos e da coluna j de B e somá-los. Isto é justamente o que está resumido
na equação a cima. Por exemplo:

(
1 2 4

2 6 0

)4 1 4 3

0 −1 3 1

2 7 5 2

 =

(
12 27 30 13

8 −4 26 12

)

c1,2 = 27 =
3∑

k=1

a1,k bk,2 =(1× 1) + (2×−1) + (4× 7)

c2,4 = 12 =
3∑

k=1

a2,k bk,4 =(2× 3) + (6× 1) + (0× 2)
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Implementar a multiplicação em C é uma tradução direta da equação:

#define M 4

#define N 2

#define L 3

int main(void)

{

float A[M][L], B[L][N], C[M][N];

...

for (i = 0; i < M; ++i) {

for (j = 0; j < N; ++j) {

C[i][j] = 0;

for (k = 0; k < L; ++k) {

C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];

}

}

}

...

6 Outros Usos para Matrizes

Matrizes não servem apenas para armazenar números. Por exemplo, podemos armazenar
várias mensagens como em:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

char mensagens[2][20] = { "Olá mundo!",

"Bob Esponja"};

printf("%s\nEu sou o %s!\n", mensagens[0], mensagens[1]);

return 0;

}

Que mostra na tela:

Olá mundo!

Eu sou o Bob Esponja!

Matriz também são usadas para armazenar figuras2. Veja este exemplo abaixo:

2Na realidade, programas de processamento de imagem usam vetores por ser mais fácil otimizar. Para
isto é preciso armazenar a matriz em um vetor, ou seja, linearizar a matriz. Para acessar o elemento i, j da
matriz armazenada no vetor fazemos imagem[i * NCOL + j], onde NCOL é o número de colunas.
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#include <stdio.h>

int main(void)

{

int i, j;

int letra_a[7][6] = {{0, 0, 0, 0, 0, 0},

{0, 0, 1, 1, 0, 0},

{0, 1, 0, 0, 1, 0},

{0, 1, 1, 1, 1, 0},

{0, 1, 0, 0, 1, 0},

{0, 1, 0, 0, 1, 0},

{0, 0, 0, 0, 0, 0}};

for (i = 0; i < 7; ++i) {

for (j = 0; j < 6; ++j) {

if (letra_a[i][j] == 1)

printf("*");

else

printf(" ");

}

printf("\n");

}

return 0;

}

Quando executado, este programa vai mostrar na tela:

**

* *

****

* *

* *

Matrizes podem ser usadas de outras formas, por exemplo, podemos fazer a matriz
labirinto armazenar o labirinto de um jogo. Por exemplo:

int labirinto[6][9] = {{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1},

{1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},

{1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},

{0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1}};
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Neste exemplo, o número um indica parede, ou seja, uma posição que o jogador não pode
alcançar, e o número zero indica o caminho livre. Neste caso, o programa tem que armazenar
a posição (k, l) do jogador e testar sempre se a direção que o usuário escolheu tem parede, se
tiver ele desconsidera o movimento, caso contrário, ele move o jogador para a nova posição.
A posição do jogador pode ser armazenada em um par de variáveis inteiras. Supondo que o
jogo inicia na quinta linha e primeira coluna, declaraŕıamos nossas variáveis como:

int l = 4, k = 0;

Com esta matriz sabemos exatamente os movimentos posśıveis para o jogador, para
qualquer posição que ele esteja. Por exemplo, se estamos na posição inicial e o usuário digita
que quer andar para a direita, o programa tem que fazer um teste

if (labirinto[k][l + 1] == 0)

para garantir que não tem parede naquela direção e poder “andar” para a direita com

l++;

De forma semelhante, o teste tem que ser feito para qualquer direção que o usuário deseje
mover. Outro teste também deve ser feito, é o que verifica se o jogador chegou à posição
final, ou seja

if (l == 5 && k == 7)

O labirinto pode ser mostrado na tela usando um programa semelhante ao da letra ’A’
acima, com uma leve modificação. Precisamos acrescentar um

if (i == l && j == k)

para verificar se naquela posição está o jogador, e então, mostrar um caractere diferente
indicando isto. O programa todo é um laço, com while por exemplo, onde lemos a direção
do usuário, fazemos os testes e mostramos o labirinto e o programa só termina quando o
usuário chegar ao final.
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