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1. Introdução

O homem assim como muitos outros seres da terra, com o tempo foi se modificando

e evoluindo, porém há uma característica humana que faz ele diferente de todos os

demais seres, o armazenamento ordenado das informações, isto fez com que o ser

humano  desenvolve  métodos  e  culturas,  coisa  que  os  demais  animais  não

conseguem  realizar.  Mas  dentre  todos  estes  métodos  há  um  em  especial  que

certamente ajudou a evolução e a sobrevivência da espécie humana, a contagem,

está permitiu o controle das necessidades para a sobrevivência. Hoje este sistema é

utilizado  para  a  criação  de  novos  padrões,  o  que  possibilita  uma infinidade  de

formas e maneiras de se criar um novo sistema.

2. Os sistemas numérico

“Sistemas numéricos são sistemas de notação usados para representar quantidades

abstratas denominadas números. Um sistema numérico é definido pela base que

utiliza. A base é o número de símbolos diferentes, ou algarismos, necessários para

representar um número qualquer, dos infinitos possíveis no sistema.”, Introdução a

informática. Roberto Willrich.

2.1. Sistema binário

O sistema numérico mais utilizado no dia-a-dia é o decimal, este permite a exibição

de qualquer número existente utilizando 10 símbolos, estes que são os números de

0 a 9. Por exemplo: 

O valor 35 na base decimal pode ser representado da seguinte maneira:

35 = 3x10
1
 + 5x10

0
 = 3x10 + 4x1 = 35.

Porém esta não é a única forma de se representar um valor, existem várias outras

bases numéricas  para  a  representação de valores,  um exemplo  disto  é  a  base

binária, que diferente da base decimal que contém 10 símbolos, contém apenas 2, e

são eles 0 e 1, mas mesmo contendo apenas dois valores é possível exibir qualquer

número. Veja o exemplo:



O valor 56 em decimal é representado por:

56 = 5x10
1
 + 6x10

0
 = 5x10 + 6x1 = 56.

Já na base binária este mesmo valor é representado da seguinte maneira:

Fonte: O autor

Perceba  que  o  mesmo valor  que  pode  ser  representado  na  base  10  pode  ser

representado na base 2 (Binária) sem problemas.

2.1.1. Conversão decimal para binária

A  conversão  de  números  binários  para  decimais  pode  ser  feita  de  algumas

maneiras. E é importante que seja entendido a necessidade desta conversão, pois é

através dela que o computador realiza muito de suas conversões.

Aqui  será  mostrado  algumas  das  maneiras  que  pode  ser  adotado  para  que  a

conversão seja realizada:

2.1.1.1. Restante da divisão

Este método utiliza o resto da divisão para determinar o valor binário, por exemplo:

O valor 1985, pode ser convertido utilizando deste sistema, como mostra a tabela

abaixo



Veja que o resto forma o valor binário, agora para que o valor seja visualizado, basta

escrever o número de trás para frente ou seja, o último resto irá se tornar o primeiro

e assim sucessivamente, 11111000001, perceba que a divisão formou restos que

seguem a ordem 10000011111, mas para que o valor seja um binário equivalente,

basta inverter este valor.

2.1.1.2. Substituição

Há também uma forma bastante simplificada para a realização das conversões, este

é chamado de substituição.

Para transformar o número 35 em decimal, basta realizar a contagem, como abaixo:

     128 64 32 16 8 4 2 1

35 -->  0  0  1  0 0 0 1 1 

logo 35 em decimal = 100011 em binário

pois: 35 - 32 = 3

3 - 2  = 1

1 - 1  = 0



Perceba que no início foi listado vários múltiplos de 2, e para encontrar o valor 35

bastou “ligar” os números cuja soma será igual a 35 neste caso, 1,2 e 32, formando

o número, 100011.

2.1.2. Binário para decimal

Este é um importante passo na conversão da base binária, isto porque caso seja

necessário a conversão da base binária para a octal  por exemplo,  é necessário

primeiro a conversão deste valor para decimal e em seguida transformar em octal. 

Sua realização trabalha de maneira semelhante ao demonstrado anteriormente na

substituição. Para realizar a conversão basta seguir os mesmos passos, mas com

os valores opostos, ou seja, primeiro coloque o valor binário, e em cima destes os

múltiplos de 2, e perceba que a soma dos números “ligados” ou representados por 1

é igual ao valor que se deseja em decimal.

Fonte: MultiCalculadora, 2016.

Acima foi realizado a conversão do número 2777, veja que os valores marcados

com o número 1, indicam em sua soma o valor do valor convertido.

2.2. Sistema octal

O sistema octal trabalha com apenas 8 símbolos, estes de 0 a 7. Sua forma de

conversão não tem grandes diferenças a conversão binária, porém na base binária

no momento da conversão de decimal para binário, a divisão era feita por 2, pois a

base continha apenas dois valores, neste sistema este valor passou a ser 8. Esta é

a única diferença no momento da conversão, pois neste também se utiliza os restos

para demonstrar os valores. Para que haja um melhor entendimento veja o exemplo:

O valor 157 em número octal:



Fonte: MecaWeb, 2016.

O valor 59 em número octal:

Fonte: MecaWeb,2016.

No sistema octal esta é a maneira mais rápida para a realização da transformação

2.2.1. Conversão de octal para decimal

Não muito diferente da ideia de conversão dos valores binários, a conversão de octal para

decimal também se faz necessária, para facilitar as conversões para valores binários. Sua

forma  de  funcionamento  é  bastante  simples,  aqui  é  realizado  a  mesma  forma  de

equivalência da conversão binário-decimal, mas utilizando as potências de 8, veja

Fonte: MecaWeb, 2016



Perceba que o valor em octal é 723, então basta colocar 8 e suas potências até o

final do número, e em seguida realizar o cálculo destas potências, e por fim somar

os valores, pronto com estes simples passos é possível realizar a conversão de

octal para decimal.

2.3. Sistema Hexadecimal

O  sistema  hexadecimal  é  bastante  utilizado  no  desenvolvimento  de

microprocessadores. Foi criado para o aumento da possibilidade de representação,

contendo 16 símbolos, sendo eles 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 e A,B,C,D,E,F. Este sistema

tem  algumas  vantagens  que  os  demais  não  apresentam.  Ele  é  utilizado  para

compactar grandes representações de binários, além de permitir adições diretas aos

valores convertidos, isto porque os valores de A a F representam os números de 10

a  15,  sendo  assim  basta  inserir  valores  a  estes  e  sem  adição  sem  novas

conversões.

2.3.1. Decimal para Hexadecimal

Esta é parecida com as vistas até aqui, pois basta realizar as divisões, porém estas

utilizando o valor 16. Como este número pode gerar restos acima de 10, estes são

representados pelas letras, ou seja, caso o resto seja 15, ele será representado por

F, as representações seguem este padrão:



Fonte: MecaWeb, 2016

Já com estes valores em mente basta realizar as divisões e fazer as substituições

Fonte: MecaWeb, 2016



Fonte: MecaWeb, 2016.

É importante lembrar que as substituições só serão feitas ao término da divisão.

2.3.2. Hexadecimal para decimal

Esta conta não traz nenhuma diferença das demais conversões de binário e octal

para o decimal, podem a base que será utilizado nas potências é igual a 16, veja:

Fonte: Multicalculadora, 2016.

3 - Exemplos

Agora que já se tem uma base teórica de como são realizados os cálculos e conversões de

base,  será realizado uma série  de exercícios  para que os  conceitos aqui  apresentados

sejam fixados da melhor maneira possível.

Os exercícios aqui mostrados serão convertidos de suas bases iniciais para as demais,

entre estas octal, decimal, binária e hexadecimal.



● 1001(Base 10)

Fonte: O autor



● 1001 (Base 2)

Fonte: O autor, 2016.

● 61 (Base 8)

Fonte: O autor, 2016.

● 432(Base 10)



Fonte: O autor, 2016.



● ABC (Base Hexadecimal)

Fonte: O autor, 2016.

Fonte: O autor, 2016.

● 432 (Base Hexadecimal)



Fonte: O autor, 2016.



● 11001 (Base 8)

Fonte: O autor, 2016.



● 111111111 (Base 2)

Fonte: O autor, 2016.



● 1010101 (Base 8)

Fonte: O autor, 2016.



Fonte: O autor, 2016.



●  732 (Base 8)

Fonte: O autor
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