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MC102 – Aula 3
Os Tipos de Dados do C e Suas Variáveis
Instituto de Computação — UNICAMP

Prof.: Anderson Rochaa

anderson.rocha@ic.unicamp.br

aBaseado nas transparências do Prof. Bruno Cedraz Brandão.

1 Até o Momento...

Já sabemos o mı́nimo necessário para usar o computador de forma útil, ou seja, como inserir
e extrair informações:

Entrada de Dados:

Vimos brevemente o parente próximo do printf, o scanf, que permite a entrada
de tipos de dados variados.

Sáıda de Dados:

Usamos printf para exibir na tela os nossos dados e os resultados dos nossos
cálculos.

Vimos também como declarar variáveis para caracteres (bytes) e cadeias e como ler estes
dados do teclado (entrada padrão). Aprendemos que podemos comentar nosso código com
informações úteis para facilitar o entendimento posterior do programa, i.e., quando estamos
estudados para a prova.

2 Hoje...

Veremos como inteiros e números reais são armazenados no computador e como declarar
variáveis para estes tipos de dado. Estudaremos mais recursos da função scanf e algumas
funções da biblioteca matemática do C.

1

anderson.rocha@ic.unicamp.br


3 Os Tipos Básicos de C

A linguagem C suporta quatro tipos de dados básicos1:

• char : Caracteres (números inteiros de 8 bits).

• int : Números inteiros (32 bits).

• float : Números reais (32 bits).

• double : Números reais com maior precisão (64 bits).

A razão para dois tipos inteiros e dois tipos reais é que C está muito próximo do hardware2,
isto é, os tipos de dados refletem aqueles que os processadores suportam. O suporte do
processador implica circuitos espećıficos para manipular cada tipo de dado. Para melhor
entender como estes diferem, e para entender os resultados estranhos que surgem quando
mandamos mostrar um número inteiro como real no printf, e vice-versa, vamos estudar
como o computador armazena cada um destes tipos de dado. Um exemplo de resultado
estranho pode ser ilustrado pelo comando abaixo:

printf ("%d %f\n", 3.14, 42);

que tem tipicamente como resposta:

1374389535 0.000000

Toda a informação no computador é armazenada em bits. Um bit assume apenas dois
valores, então podemos apenas codificar informação com dois estados: sim ou não, ver-
dadeiro ou falso, preto ou branco, 0 ou 1, etc. Para podermos armazenar informação
com maior número de estados precisamos de mais bits. Como vimos na aula anterior, o
tipo char ocupa um byte, ou seja 8 bits, e, portanto, pode armazenar 256 valores diferentes.
Normalmente usamos este tipo de dado para armazenar informação referente a caracteres, e
para isto, precisamos de uma forma de padronizar qual combinação de bits representa cada
caractere. Na próxima página, mostramos a tabela ASCII que ilustra um padrão muito
difundido para codificar caracteres. Note que o caractere 10 é o ’\n’, o 9 é a tabulação, ou
’\t’, e o 13 é o ’\r’ que é usando junto com o ’\n’ no DOS e Windows.

No entanto, os sistemas operacionais atuais não usam esta tabela. Na realidade, apenas
os primeiros 128 elementos são mantidos, os demais caracteres podem variar em tamanho.
Teste os seguintes comandos nas máquinas linux do laboratório:

printf("%s ocupa %d bytes e ", "á", "á", sizeof("á"));

printf("%s ocupa %d.\n", "a", "a", sizeof("a"));

1Na realidade, C também suporta o tipo ponteiro (ou apontador), que armazena um endereço de memória,
e o void, que implica ausência de valor ou indeterminação de tipo. Exploraremos estes recursos do C em
aulas futuras.

2Em linguagem de mais alto ńıvel, como Python e LISP, você não precisa especificar o tipo, a própria
linguagem se encarrega de determiná-lo pelo contexto.
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Como sáıda, provavelmente, veremos:

’á’ ocupa 3 bytes e ’a’ ocupa 2.

Conclusão, os caracteres acentuados podem usar mais de um byte. Lembre que strings
sempre terminam com o ’\0’, por isso ’a’ ocupa 2 e não 1 byte.

3.1 Números Inteiros

Uma pergunta que se poderia fazer é: de onde vêem estes números da tabela? Uma forma
prática de interpretar valores binários é considerá-los como representação de números na
base 2. Estamos acostumados com a base 10, onde cada casa é preenchida com algarismos
de 0 a 9, mas podemos representar os números em outras bases. Abaixo mostramos como
representar os números entre 0 e 63 em binário (base 2) e em hexadecimal (base 16).
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0 000000 0x00 16 010000 0x10 32 100000 0x20 48 110000 0x30
1 000001 0x01 17 010001 0x11 33 100001 0x21 49 110001 0x31
2 000010 0x02 18 010010 0x12 34 100010 0x22 50 110010 0x32
3 000011 0x03 19 010011 0x13 35 100011 0x23 51 110011 0x33
4 000100 0x04 20 010100 0x14 36 100100 0x24 52 110100 0x34
5 000101 0x05 21 010101 0x15 37 100101 0x25 53 110101 0x35
6 000110 0x06 22 010110 0x16 38 100110 0x26 54 110110 0x36
7 000111 0x07 23 010111 0x17 39 100111 0x27 55 110111 0x37
8 001000 0x08 24 011000 0x18 40 101000 0x28 56 111000 0x38
9 001001 0x09 25 011001 0x19 41 101001 0x29 57 111001 0x39

10 001010 0x0A 26 011010 0x1A 42 101010 0x2A 58 111010 0x3A
11 001011 0x0B 27 011011 0x1B 43 101011 0x2B 59 111011 0x3B
12 001100 0x0C 28 011100 0x1C 44 101100 0x2C 60 111100 0x3C
13 001101 0x0D 29 011101 0x1D 45 101101 0x2D 61 111101 0x3D
14 001110 0x0E 30 011110 0x1E 46 101110 0x2E 62 111110 0x3E
15 001111 0x0F 31 011111 0x1F 47 101111 0x2F 63 111111 0x3F

Na tabela, os números estão na notação decimal (algarismos de 0 a 9), binária (algarismos
0 e 1) e hexadecimal (algarismos de 0 a F), respectivamente. O número 42, por exemplo,
é 4 × 101+2 × 100, na base decimal, 1 × 25 + 0 × 24 + 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20,
em binário, e 2 × 161+A × 160, em hexadecimal. Observe como a notação hexadecimal é
conveniente no sentido de que cada algarismo de 0 a F representa exatamente um padrão
de 4 bits. Note também como precisamos de mais bits para representar números maiores,
ou uma quantidade maior de alternativas. No exemplo anterior, para representar todos os
números entre 0 e 63, usamos 6 bits.

Esta é a forma como números inteiros sem sinal são representados no computador.
Números inteiros com sinal são representados no que é chamado de código complemento
de dois. A informação importante é que, neste código, os padrões binários dos números
positivos são exatamente iguais aos da tabela acima, mas os padrões cujo o bit mais a es-
querda é 1 são reservados para números negativos. Se considerarmos a tabela anterior em
complemento de dois, os padrões de 32 a 63 representariam -32 a -1.

Quanto aos tipos básicos que vimos, o tipo char representa números inteiros de 8 bits
e o tipo int, tipicamente, números inteiros de 32 bits. Tipicamente porque este tamanho
varia de máquina para máquina. Entretanto, na maioria dos PC’s, este valor é 32, ou seja,
4 bytes, como é reportado pelo comando sizeof(). O C na verdade suporta outros 2 tipos
inteiros, o short e o long, além de suas versões sem sinal. A tabela abaixo resume todos
os tipos inteiros do C, o intervalo de posśıveis valores numéricos, os tamanhos que ocupam
na memória, nas máquinas dos laboratórios, e o comando de formato do printf/scanf
tipicamente usado.
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char de −128 a 127 1 byte %c

unsigned char de 0 a 255 1 byte %c

short de −32.768 a 32.767 2 bytes %hi

unsigned short de 0 a 65.535 2 bytes %hu

int de −2.147.483.648 a 2.147.483.647 4 bytes %d

unsigned de 0 a 4.294.967.295 4 bytes %u

long de −2.147.483.648 a 2.147.483.647 4 bytes %li

unsigned long de 0 a 4.294.967.295 4 bytes %lu

A assimetria entre a quantidade de números positivos e negativos é reflexo da escolha da
codificação em complemento de dois. Um dos padrões do “lado positivo”, o qual todos os
bits são zero, representa o zero. Nas versões de 64 bits do linux, o long ocupa 8 bytes e pode
representar valores de −263 a 263 − 1.

3.2 Números Reais

A representação de números reais no computador é bem diferente da representação de
números inteiros. Os bits são divididos em regiões para representar a mantissa (m), seu
sinal s e o expoente e. Isto é conhecido como representação de v́ırgula flutuante (floating
point). Como visto, no C temos duas formas para armazenar números reais: usando o tipo
float e o tipo double. O tipo float tem 32bits e sua divisão interna pode ser vista a seguir:

Tipo float

31 30 (expoente) 23 22 (mantissa) 0

O valor do número real é dado por (−1)s × (1 + m) × 2e. Isto porque a mantissa é
normalizada, isto é, considera-se que o bit mais a esquerda, ou seja m(23), é sempre 1. Os
valores da mantissa que são efetivamente armazenados no float, são tais que:

m = m(22) × 2−1 + m(21) × 2−2 + m(20) × 2−3 + . . . + m(0) × 2−23

O tipo double segue o mesmo prinćıpio do float, entretanto tem a vantagem de possuir
uma precisão muito maior.

Tipo double

31 30 (expoente) 20 19 (mantissa) 0

(continuação da mantissa, mais 32bits)

Logo, podemos entender como o printf gerou aqueles números estranhos. Mostrando os
números do exemplo em hexadecimal:

printf("%x %x\n", 3.14, 42);

obtemos:

51eb851f 40091eb8
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Comparando as representações, claramente o padrão para o 3.14, 0x51eb851f, representa
um número decimal enorme. Para se ter uma idéia, o número 4 inteiro é representado por
0x00000004. Por outro lado, o padrão para o 42, 0x40091eb8, representa um número muito
pequeno, tendo visto que o valor do expoente3, na notação decimal, é -126. Os números reais
podem assumir também valores como nan, ou not a number após alguma operação inválida,
como divisão por zero, ou -inf e inf, menos ou mais infinito,

A tabela abaixo resume os tipos reais do C, o intervalo de posśıveis valores numéricos e
seus os tamanhos na memória.

tipo máx negativo min negativo mix positivo máx positivo ocupa e/s
float −3.4× 1038 −3.4× 10−38 3.4× 10−38 3.4× 1038 4 bytes %f

double −1.8× 10308 −1.8× 10−308 1.8× 10−308 1.8× 10308 8 bytes %lf

4 A função scanf

A função scanf oferece uma forma prática de ler os tipos básicos do C. Ela segue o mesmo
prinćıpio de sáıda formatada do printf, mas com algumas diferenças:

• %s: Lê um conjunto de caracteres até encontrar o primeiro caractere em branco
(espaços, tabulações ou quebras de linha).

• %c: Lê um caractere.

• %d: Lê um número inteiro decimal.

• %u: Lê um número inteiro decimal sem sinal.

• %f: Lê um número real.

• %x: Lê um valor em hexadecimal.

Só lembrando, scanf tem o mesmo formato geral do printf, ou seja:

scanf︸ ︷︷ ︸
nome da função

("%c %d %f %s"︸ ︷︷ ︸
cadeia de formato

, &ch, &num, &num real, nome︸ ︷︷ ︸
outros argumentos

)

A maior diferença é que as variáveis têm que estar com o & antes do nome. Como veremos
mais à frente, isto manda o C passar para a função scanf o endereço da variável na memória
e não o seu valor. Sem o endereço da variável, o scanf não saberia onde guardar o dado
entrado pelo usuário. Observe que a variável nome (que é supostamente uma string) não
leva o &. Veremos o motivo mais adiante.

Executando o programa abaixo:

3Os interessados em saber mais detalhes sobre representação de v́ırgula flutuante podem consultar a
página http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_floating-point_standard.
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#include <stdio.h>

int main(void)

{

char nome[20], sobrenome[20];

printf("Digite seu primeiro nome seguido por seu sobrenome: ");

scanf("%19s %19s", nome, sobrenome);

printf("%s, %s\n", sobrenome, nome);

return 0;

}

veremos como sáıda algo parecido com:

Digite seu primeiro nome seguido por seu sobrenome: Bob Esponja

Esponja, Bob

O números 19 em

scanf("%19s %19s", nome, sobrenome);

servem para indicar que o scanf pode apenas colocar 19 caracteres na string.
Outro exemplo:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int mes, ano;

printf("Digite a data de hoje (DD/MM/AAAA): ");

scanf("%*d/%d/%d", &mes, &ano);

printf("Estamos no mês %0.2d de %d.\n", mes, ano);

return 0;

}

Neste caso, veremos a sáıda:

Digite a data de hoje (DD/MM/AAAA): 13/03/2006

Estamos no mês 03 de 2006.

Vemos três novidades da linha do scanf. A primeira é o %*d, que indica ao scanf que
ele deve ignorar o próximo número inteiro que encontrar. A segunda novidade são os ’
’ da cadeia de formatação que indicam ao scanf que ele irá encontrar estes caracteres entre
os números do texto que o usuário vai digitar. A última, é o &. Em C, quando colocamos o
& na frente do identificador (nome) de uma variável estamos indicando o endereço, e não o
valor, da variável.

Por exemplo:
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#include <stdio.h>

int main(void)

{

int x=10, y=20;

printf("O valor 0x%X está armazenado na posiç~ao 0x%X da memória\n"

"já o valor 0x%X está armazenado na posiç~ao 0x%X.\n",

x, &x, y, &y);

return 0;

}

Rodando o programa, veremos como sáıda:

O valor 0xA está armazenado na posiç~ao 0xBFEFA904 da memória

já o valor 0x14 está armazenado na posiç~ao 0xBFEFA900.

Como o scanf precisa armazenar os dados digitados pelo usuário em variáveis, ele precisa
do endereço da variável, e não do valor, como é o caso do printf. A figura acima ilustra
como as variáveis x e y estão armazenadas na memória. Note os números marcados, são
justamente os endereços, ou localização, de x e y na memória. Cada uma, por ser do tipo
int, ocupa quatro bytes, como é ilustrado, tanto no desenho, quanto na sáıda do programa
(os endereços diferem em quatro bytes). A variável z = -1 não aparece no programa, mas
se a tivéssemos declarado (antes de x) ela seria representada desta forma na memória.
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A pergunta agora é: por que não colocamos & antes de nome e sobrenome na função
anterior? A resposta é que, para o C, nome e sobrenome não são valores, são os endereços
do primeiro caractere de cada string. Aparentemente, em máquinas linux com o gcc 3.4.3,
o programa funciona corretamente mesmo que coloquemos & antes de nome e sobrenome.

Um último aspecto importante do scanf está ilustrado no exemplo abaixo:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int quantidade, n1, n2, n3;

quantidade = scanf("%d %d %d", &n1, &n2, &n3);

printf("Você entrou uma seqüência com %d números válidos:\n"

"%d %d %d\n", quantidade, n1, n2, n3);

return 0;

}

Algumas posśıveis sáıdas para o programa são:

1 b

Você entrou uma seqüência com 1 números válidos:

1 7585780 134518056

e

1 2 3

Você entrou uma seqüência com 3 números válidos:

1 2 3

A função scanf tem um valor de retorno. Este valor é igual à quantidade de argumen-
tos que a função conseguiu ler da entrada. Se scanf encontrar algum caractere que não
estava esperando, como o ’b’ da primeira seqüência, ele para imediatamente. Este exemplo
ilustra que o valor de retorno de uma função pode ser atribúıdo a uma variável do tipo
correspondente. Consultando a documentação do scanf, constatamos que o tipo de retorno
é justamente um int.
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5 Mais Programas

Podemos usar agora estes tipos de dados, e o scanf em nossos programas. Por exemplo:

/*

* Calcula a área de um cı́rculo de raio r dado.

*/

#include <stdio.h>

#define PI 3.14159265358979

int main(void)

{

float r;

scanf("%f", &r);

printf("%.2f\n", PI * r * r);

return 0;

}

ou,

/*

* Calcula lado do triângulo através da lei dos cossenos.

* a^2 = b^2 + c^2 - 2 b c cos(Â)

* b e c s~ao os lados adjacentes conhecidos

* Â é o ângulo oposto ao lado a em radianos

*/

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void)

{

float b, c, A, a;

scanf("%f %f %f", &b, &c, &A);

a = sqrt(b * b + c * c - 2 * b * c * cos(A));

printf("%.2f\n", a);

return 0;

}
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ou (adiantando um pouco o assunto):

/*

* Calcula as soluç~oes reais para equaç~ao quadrática

* a x^2 + b x + c = 0

*/

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main(void)

{

float a, b, c, delta, x1, x2;

scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);

delta = b * b - 4 * a * c;

if (delta < 0) {

printf("N~ao há raı́zes reais.\n");

} else if (delta == 0) {

x1 = -b / (2 * a);

printf("Há uma raiz real: %.2f\n", x1);

} else {

x1 = (-b + sqrt(delta)) / (2 * a);

x2 = (-b - sqrt(delta)) / (2 * a);

printf("As raı́zes reais s~ao: %.2f e %.2f\n", x1, x2);

}

return 0;

}

As funções sqrt (raiz quadrada) e cos, são da biblioteca matemática. Apenas indicar
o cabeçalho no arquivo fonte não é o suficiente para C. Para compilar os programas que
precisam da biblioteca matemática, damos o comando: gcc programa.c -o programa -lm.
O -lm avisa o compilador para acrescentar a biblioteca de funções matemáticas.

6 Aviso Final

Sempre dê nomes descritivos às suas variáveis. Um nome de variável em C não pode ser
igual a nenhuma das palavras reservadas pela linguagem, a saber: auto, break, case, char,
const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int,
long, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, switch, typedef, union,
unsigned, void, volatile, while.
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