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VERIFICAÇÃO DE TIPOS



Verificação de Tipos

• Garantir que os operandos de um determinado operador são de 
tipos compatíveis

• Um tipo compatível é dado se
– O tipo é legal para aquele operador; ou
– O tipo pode ser convertido para um tipo legal por um código 

gerado por compilador/interpretador (coerção)

• Um erro de tipo é dado pela aplicação de um operando de tipo 
inapropriado em uma operação



Verificação de Tipos

• Se todos os tipos são definidos estaticamente…
– Então a verificação de tipos pode ser feita em tempo de 

compilação
– Verificação de tipo estática (static type checking)

• Se os tipos são definidos dinamicamente...
– Então a verificação de tipos deve ser feita

em tempo de execução
– Verificação de tipo dinâmica (dynamic type checking)



Verificação de Tipos

• A verificação de tipos é complicada quando as linguagens permitem 
que uma célula de memória armazene valores de tipos diferentes 
em momentos distintos da execução

• Exemplos
– Ada e Pascal: registros variantes
– FORTRAN: EQUIVALENCE
– C, C++: union
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LINGUAGENS FORTEMENTE TIPADAS



Linguagens Fortemente Tipadas

• O que são linguagens fortemente tipadas?



Linguagens Fortemente Tipadas

• Algumas definições

“Existe um único tipo associado a um nome e este tipo é definido 
em tempo de compilação”

• Definição incompleta: ignora o valor que a célula de 
memória armazena que pode ter um tipo diferente

“Uma linguagem é fortemente tipada se erros de tipos são 
sempre identificados”

• Definição melhor: os tipos dos operandos podem ser 
verificados em tempo de compilação ou execução



Linguagens Fortemente Tipadas

• Classificação de algumas linguagens

– FORTRAN 77: não é => parâmetros, EQUIVALENCE
– Pascal: não é => registros variantes
– C e C++: não são => parâmetros, uniões
– Ada: quase é => UNCHECKED_CONVERSION
– Java♣ e C#: são

♣ : http://phrack.org/issues/70/7.html

http://phrack.org/issues/70/7.html


Coerção

• Regras de coerção têm um efeito importante na verificação de tipos

• Por exemplo, em Java, expressões são fortemente tipadas
– Operar um inteiro (int) com ponto-flutuante (float) é legal

(o inteiro é covertido para ponto-flutuante antes da operação)
– Contudo, essa coerção resulta na perda de um dos benefícios da 

tipagem forte: a detecção de erro

int a, b; // duas variáveis inteiras
float d;  // uma variável de ponto-flutuante

// se a intenção do programador era usar
// a + b, então o compilador não pegaria
// esse “erro de tipo”
... = a + d;

Coerção enfraquece 
a tipagem forte



Coerção

• Regras de coerção afetam consideravelmente linguagens 
fortemente tipadas enfraquecendo a verificação de tipos

• Linguagens com muitas coerções (como C ou C++) são menos 
confiáveis que linguagens com poucas coerções (como ADA) ou 
linguagens com nenhuma coerção (como ML e F#)

• Java e C# tem metade das coerções de C++, portanto sua 
detecção de erros é mais eficiente, mas não tão eficientes quanto 
as de ML e F#
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EQUIVALÊNCIA DE TIPOS



Compajbilidade de Tipos

• A ideia de compatibilidade de tipos veio com a verificação de tipos

• As regras de compatibilidade ditam quais os tipos de operandos são 
aceitáveis para cada operador, portanto estabelecem os possíveis 
erros de tipos da linguagem

• Essas regras são chamadas de compatibilidade porque em alguns 
casos os operandos podem ser convertidos implicitamente pelo 
compilador ou pelo ambiente de execução para um operador



Equivalência de Tipos

• As regras de compatibilidade são simples e rígidas para escalares, mas 
são complexas para tipos estruturados como arranjos e registros
– Coerção desses tipos é rara, portanto o problema é mais de 

equivalência de tipos que de compatibilidade de tipos

• Dois tipos são equivalentes se um operando de um tipo em uma 
expressão pode ser substituído por outro tipo sem coerção

Equivalência de tipos é uma forma 
mais restrita de compatibilidade de 
tipos: compatibilidade sem coerção

Como definir 
equivalência de tipos?



Equivalência de Tipos

• Duas variáveis são de tipos equivalentes se qualquer uma delas 
pode ter seu valor atribuído a outra

• Existem duas abordagens para definição de equivalência de tipo
– Equivalência de nome
– Equivalência de estrutura



Equivalência de Nome

• Variáveis possuem tipos equivalentes se estiverem na mesma 
declaração ou em declarações que usem o mesmo nome de tipo
– Vantagem: mais fácil de implementar
– Desvantagens: altamente restritiva

• Exemplo
– Compatível (em C)

int w = 10;
int c;

c = w;

– Incompatível (em Pascal)

type indextype = 1..100;
var

count : integer;
index : indextype;

count := index;



Equivalência de Estrutura

• Variáveis têm tipos compatíveis se os seus tipos tiverem estruturas 
idênticas
– Vantagens: mais flexibilidade
– Desvantagens: mais difícil de implementar

• Exemplo (em C)

char letraA = 'A';
int ordemA = 65;

letraA = ordemA;



Equivalência de Estrutura

• Comparar a estrutura dos jpos não é simples
– Dois registros (struct) são equivalentes se tem nome de campos 

diferentes?
– Dois arranjos unidimensionais, um com índice de 0..10 e outro de 

1..11, são equivalentes?
– Duas enumerações com a mesma quanjdade de componentes, 

mas com nomes diferentes, são equivalentes?

• Um outro problema é não permijr diferenciar jpos de uma mesma 
estrutura

type Celsius = Float;
Fahrenheit = Float;

Não deveriam ser 
misturados em expressões 



Abordagens em Linguagens

• Em C++ e Java
– Utiliza equivalência de nomes
– A compatibilidade de objetos está relacionada com a hierarquia 

de herança

• Em C
– Utiliza equivalência de tipos por estrutura, enquanto struct e 

union por equivalência de nome...
– ...mas se estiverem em arquivos diferentes é feita equivalência 

estrutural
typedef em C/C++ não cria um 
novo tipo, simplesmente dá um 
novo nome a um tipo existente



Equivalência de Tipos

• Exemplo em pascal

type
type1 = array[1..50] of integer;
type2 = array[1..50] of integer;
type3 = type2;

type1 e type2 => tipos incompatíveis (não
possui equivalência de estrutura)

type2 e type3 => tipos compatíveis
(equivalência de nome)
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INFERÊNCIA DE TIPOS



Inferência de Tipos

• Capacidade que a linguagem tem para determinar os tipos das 
variáveis tendo em consideração o contexto em que encontram-se
– Desta forma, não é necessário especificar todos os tipos das 

variáveis

• Exemplo (em ML)

fun area(l:real, w:real): real = l*w;

Funções equivalentes por inferência de tipos
fun area(l, w): real = l*w;
fun area(l:real, w) = l*w;

Função não equivalente
fun area(l, w) = l*w;
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ISSO É TUDO PESSOAL!


