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}  Na aula anterior, definimos a estrutura vetor: 
}  Variável composta por elementos de um mesmo tipo; 
}  É uma estrutura linear – os elementos do vetor podem ser 

representada como uma linha, um do lado do outro.  

}  Iremos ver nesta aula as matrizes 
}  Tipo semelhante ao vetor; 
}  A diferença é que as matrizes possuem um índice a mais, ou 

seja, duas dimensões (linhas e colunas); 
}  A representação gráfica não é linear, mas como uma tabela. 
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}  Alguns problemas adequados para o uso de matrizes 
( estrutura em linhas e colunas)  

1.  Tabuleiros de jogos como xadrez ou damas (possuem linhas 
e colunas); 

2.  Matrizes matemáticas; 
3.  Um volante de um jogo de loteria, ... 
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}  Em C# as matrizes são declaradas de maneira 
semelhantes aos vetores 

}  A utilização das matrizes é feita em dois passos 
1.  Declaração da matriz: 

 
2.  Inicialização do matriz: 

<tipo>[,] <ident>; 

Onde: 
	  	  	  	  <(po>	  -‐	  Qualquer	  (po	  de	  dados	  suportado	  pela	  linguagem 
	  	  	  	  <ident>	  -‐	  Nome	  da	  variável	  matriz	  

<ident> = new <tipo>[<tam_linhas>,<tam_colunas>]; 

Onde: 
<ident>	  -‐	  Nome	  da	  variável	  metriz	  
<(po>	  -‐	  Qualquer	  (po	  de	  dados	  suportado	  pela	  linguagem 
<tam_linhas>,	  <tam_colunas>	  -‐	  Quan(dade	  de	  linhas	  e	  colunas	  da	  matriz.	  
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}  double[,] mat1; 
}  bool[,] achou; 
}  string[,] nomes = new string[2,2]; 
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}  double[,] algoritmos = new double[2,10]; 
}  Uma matriz que representa as notas de 2 turmas de algoritmos 

com no máximo 10 alunos em cada turma 

Representação gráfica (uma tabela 2 por 10):  
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}  As matrizes são operadas de maneira semelhantes aos 
vetores 

}  A sintaxe de acesso para valores da matriz é: 

}  Alguns exemplos: 

<ident>[<i_linha>,<i_coluna>] 

Onde: 
<ident>	  -‐	  Nome	  da	  variável	  matriz	  
<i_linha>,<i_coluna>	  -‐	  A	  posição	  do	  valor	  dentro	  da	  matriz.	  Cada	  um	  dos	  índices	  
tem	  o	  seguinte	  intervalo	  possível:	  
0	  	  ≤	  <indice>	  ≤	  <tam_{linha,coluna}>	  -‐	  1	  

int[,] M = new int[1,2]; 
M[0,0] = 2+5; 
M[0,1] = M[0,0] + 5; 

0 0 

7 13 

M	  
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}  Assim como para vetores, não podemos operar uma matriz 
diretamente apenas pelo seu nome. 
}  Por exemplo:  

 int[,] pares = new int[1,10]; //matriz para 
guardar números pares 

 pares = 10; //(ERRADO!) 
  pares[0] = 10; //(ERRADO!) 

}  As operações devem ser feitas com cada par linha-coluna da 
matriz, utilizando o índice da linha e coluna correspondente. 
}  Exemplo: 

  pares[0, 1] = 2; //(CERTO!) 
  pares[0, 2] = 4; //(CERTO!) 
  pares[0, 1] = 2 + 4; //(CERTO!) 
  pares[0, 2] = pares[0, 1] + 2; //(CERTO!) 

        pares[1,10] = 10; //(ERRADO!) 
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 OBS. 1: Qualquer expressão que resulte em um inteiro  
 positivo pode ser utilizada como índice. 

 OBS. 2: É um erro tentar acessar um elemento que  
 esteja fora da faixa reservada para a matriz.  

 
}  Exemplos: 

}  x[i, j] –  índices representados pelos inteiros i e j; 
}  x[2, 3] – Acesso ao elemento da linha 2 e da coluna 3 de  uma 

matriz; 
}  mat[i + 1, j -1] – O índice para acesso aos elementos de  uma 

matriz pode ser qualquer expressão que seja inteira e esteja entre 
o valor inicial e o valor final do índice, tanto para a linha quanto 
para a coluna. 
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}  Quando se declara uma nova matriz, os seus elementos 
são indeterminados ou vazios: 
}   Deve-se inicializar cada elemento da matriz antes que se possa 

usá-lo (atribuição ou leitura). 
}  As matrizes com tipo de dados da categoria de valor serão 

inicializados. 

}  Na atribuição, como vimos anteriormente, não podemos 
utilizar o nome da matriz diretamente: 
}  Devemos fazer referência a cada posição da matriz que 

queremos inicializar por meio de seus índices. 
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}  Para colocarmos elementos em uma matriz, normalmente 
utilizamos duas estruturas de repetição, uma dentro da 
outra: 
}  A primeira percorre cada linha; 
}  A segunda percorre cada elemento da coluna para aquela linha. 

}  Exemplo: 
int[,] M = new int[2,100]; 
for (int i = 0; i < M.GetLength(0); i++) { 
  for (int j = 0; j < M.GetLength(1); j++) { 
    M[i,j] = 32+i+j; 
  } 
} 
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}  Inicialização da matriz  
}  int X[,] = new int[10,10];  

}  No caso, a inicialização abaixo atribui o valor 1 quando o 
índice da linha for igual ao índice da coluna e 0 caso 
contrário. 
for (int i = 0; i < X.GetLength(0); i++) { 
  for (int j = 0; j < X.GetLength(1); j++) { 
    if (i == j) X[i,j] = 1; 
    else X[i,j] = 0; 
  } 
} 
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}  A leitura dos elementos de uma matriz deve ser feita 
elemento por elemento, percorrendo-se todas as colunas 
para cada linha 
}  normalmente utilizando-se duas estrutura de repetição, uma 

dentro da outra (for, while ou do).  

}  No exemplo abaixo, vemos a leitura de dados para uma 
matriz chamada “tabela”. 
string[,] tabela = new string[10,10]; 
for (int i = 0; i < tabela.GetLength(0); i++) { 
  for (int j = 0; j < tabela.GetLength(1); j++) { 
    tabela[i,j] = Console.ReadLine(); 
  } 
} 
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}  A escrita de matrizes também é feita elemento por 
elemento, de forma semelhante à leitura 

}  Exemplo: 

string[,] tabela = new string[,] {{"joão"},{"maria"}}; 
 
for (int i = 0; i < tabela.GetLength(0); i++) { 
  for (int j = 0; j < tabela.GetLength(1); j++) { 
    Console.WriteLine(tabela[i,j]); 
  } 
} 
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}  Existe uma instrução de repetição para percorrer 
estruturas de maneira simples 

}  A instrução foreach ira passar por todos os itens da 
estrutura seguindo a ordem natural dos elementos 

}  Para esta estrutura não pode haver alterações nos 
elementos 

}  Exemplo: 

int[,] M = new int[2,100]; 
 
foreach (var elem in M) { 
  Console.WriteLine(elem) 
} 


