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SUB-ROTINA COMPUTACIONAL PARA CÁLCULOS COM DATAS 

* Marcelo Hage Fialho 

RESUMO 

Fo~ desenvolvida uma sub-rotina computacional com o objetivo de calcular 
o número de d ias entre duas datas. O programa testa a vai idade das datas e ind i
ca o dia da semana correspondente a cada uma delas. A sub-rotina foi escdta 
em Bnguagem FORTRAN e pode ser utilizada I por programas escritos nesta linguagem ou 
em qualquer outra compatível com a mesma. 

COMPUTER SUB-ROUTINE FOR DATE CALCUJ"ATIONS 

ABSTRACT 

A computer sub-routine was elaborated for calculating the number of days between 
two dates. The program tests the validity of the dates and indicates the day of the them. 
The sub-routin~ was written in the FORTRAN language and can be used for programs 
w .. itten in this language õr any ther compatible with it. 

INTRODUÇÃO 

Em proce~Mmento de dado5 utiliza-se com freqüência a manipulação de da
ta~, não ~ como informação adicional no~ resultados obtidos, mas também 

como parâmetro nece~~rio para o cálculo de número de dia~ entre doi~ even
to~. Esta informação é utilizada em cálculo~ diversos, tanto nas áreas biológicas 
como na5 áreas de admini~tração e economia. Também, muitas vezes, é necessá
rio determinar o dia da semana corresponde a uma data específica. 

O processamento por computador de informações relativa~ a datas requer 
uma série de comandos e testes lógicos e relacionais. Isto, em geral, implica em 
escrc"cr trecho~ cx.tenso~ de códigos dentro das rotinas que se utilizam no pro
cessamento de~tas informações. 

*Divisão de Métodos Quantitativos, Centro de Pesquisas do Cacau, APT CEPLAC, 45.600-
Itabuna, Bahia, Brasil. 
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A sub-rotina apre~ntada ne~te trabalho foi desenvolvida vieando facilitar a 
irnplementação de programa~ que utilizam cálculos com data~. Ela torna dispo
nível, atravé~ de um único comando de programação, a consi~tência, número de 
dias e identificação do dia da semana correspondente a dua~ datas quai&Juer, a 
partir de 01/01/0000. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A sub-rotina é utilizada nos programas em linguagem VS FORTRAN Release 
-l.0 atravé~ do comando: 

CALL DATAS (PI, P2, P3, P4, PS, P6) 

onde: 
CALL é o comando FORTRAN que chama uma sub-rotina, DATAS é o no

me da sub-rotina chamada e PI a P6 repre~entam do primeiro ao sexto parâme
tro, respectivamente, na ~ub-rotina DATAS. 

Descrição dos parâmetros de definição-Pl e P2 representam a primeira e se
gunda data respectivamente a serem consistidas. Esses parâmetros são definidos 
por 8 caracteres na forma: DDMMAAAA, onde DD representa o dia, com dois 
dígitos, MM o -mês, com dois dígitos, e AAAA o ano, com 4 dígitos. 

P3 corresponde à chave de erro e é definido por 6 caracteres. O conteúdo 
dos caracteres é: seis dígitos igual a zero (000000), se as duas datas estiverem 
corretas; 

se dígito 1 =1, erro no dia da primeira data; 
se dígito 2 =1, erro no mês da primeira data; 
se dígito 3 =1, erro no dia da primeira data; 
se dígito 4 =1, erro no dia da segunda data; 
se dígito 5 = 1, erro no mês da segunda data; 
se dígito 6 = 1, erro no ano da segunda data~ 

• 
P4 designa o número de dias entre as dua~ datas. P4 é definido por 8 caracte-

res e'contem valores numéricos. Este parâmetro representa o número de dias en
tre as duas datas, se não existir erro em nenhuma delas, e um branco na posição 
1, se a segunda data for igual ou maior que a primeira. Representa valor numéri
co contendo número de dias entre as duas datas, se não existir erro em nenhu
ma delas, e com sinal menos ( -) na posição I, se a segunda data for menor que 
a primeira. O campo será preenchido por asteriscos ( ***-K'****) se existir erros 
na primeira e/ou na segunda data. Se as duas datas forem iguais e válidas, o nú
rnero de dias será igual a l( conteúdo de P4 = 00000001), pois considera-se o nú
mero de dias entre as duas datas, inclusive a primeira. 
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P5 e P6 representam o dia da semana correspondente a primeira e segunda 
data, respectivamente. Estes parâmetros são definidos por 7 caracteres. PS e P6 
represen tam : 

DOIVIINGO, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA OUSÁBADU, 
se não existir erro crn nenhuma das duas datas. O campo será preenchido por 
asteriscos (.;..-******), se existir algum erro na primeira ef ou !!a segunda data. 

O~ parâmetros PI e P2 são parâmetros de entrada da sub-rotina, isto é, são 
aqueles que fornecem valores para os cálculos a serem realizados pelo mesmo. 

Os parâmetros P3, P4, PS e P6 ~ão parâmetro~ de saída da ~ub-rotina, ou ~e
ja, são aqueles que retornam os resultados dos cálculos realizado~. 

Estes parâmetros (PI, P2, P3, P4, PS e P6) são chamados d~ "parâmetros de 
definição" no programa que chama a sub-rotina, e de "parâmetro5 operantes" 
na sub-rotina. Deve haver uma correspondência de ordem, número e tipo entre 
os parâmetros operantes e os parâmetros de definição, sendo import~nte notar 
que os nomes utilizados na lista de parâmetros operantes podem ser diferentes 
dos nomes utilizados na lista de perâmetros de definição. 

Exemplo: 

Seja um determinado programa com variávei~ DATA 1 = '01011986', DA
TA 2 = '08091986' e as variáveis: ERRO definida com caracter tamanho 6, 
NDIAS definida com caracter tamanho 8 e NOMED 1 e NOMED 2 definidas 
com caracter tamanho 7. 

Então se utilizarmos o comando CALL DATAS (DATA 1 ,DATA 2, ERRO, 
NDIAS, NOMED 1, NOMED 2), teremos como resultados,: ' . 

Di\TA 1 = '01011986' 
DA. TA 2 = '08091986' 
ER]{O = '000000' 
NDL-\S = '0000251 ' 
NO;\lED 1 = 'Q LJ~t\RTA' 
NO~1ED 2 = 'SEG UNDA' 

Descrição da sub-rotina 

"L\. suh-rotina foi desenvolvida se~ndo fluxograma mostrado na Figura 1. 
Prinlciro é verificado se ?s dígitos dos campos dia, mês e ano, para as datas in
forrnadas, são numéricos com valores cornpreendidos entre O (zero) e 9 (nove). 
Se os dígitos destes campos são válidos, é verificado se o valor de mês, para as 
datas informadas, está compreendido entre 1 (um) e 12 (doze). Se o valor de 
mês é válido, é verificado se o valor de dia está compreendido entre 1 (um) 
e NDIAS. O parâmetro NDIAS possui os seguintes valores: 31 para o primeiro 
mês; 28 para o ~gundo mês em ano não bissexto e 29 para ano bissexto; 31 pa-
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Verificação da validade do 
mês, que deverá ter valor 
elltre I e 12. 

Verificação da validade do 
dia, que deverá ter valor en
tre I e número máximo de 
dias do mês dado. 

Atualização dos pa
râmetros 1'3, 1'4, 
1'5 e 1'6 com erro 
110 dia 

Verificação da validade do 
dia, que deverá ter valor en
tre I e 31. 

Atualiza parânietros 1'3, 1'4, 
PS e 1'6, com erro 110 mês. 

Atualização de parâmetros 
com erro 110 mês e no uiá. 

) 

FIGURA 1 

Sub-rotina para cálculos com datas 

Atualização ue parâmetros 
1'3, 1'4, 1'5 e P6 de ac"ruo 
com erros existentes. 

Calcula o dia da semana atra
vés do processo de congruên
cia ue "ZELLER" 

Calculo do número ue uias 
entre as duas datas 
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ra o terceiro mês; 30 para abril; 31 para maio; 30 para junho; 31 para julho; 31 
para o mês de agosto; 30 para setembro; 31 para outubro; 30 para novembro e 
31 para dezembro, caso o valor de mês seja válido. Se o valor de mês não é váli
do, é comparado o valor de dia, para as datas informadas, com o valor mínimo 
de 1 (um) e máximo de 31 (trinta e um). Se não existir nenhum erro em dia, 
mês e ano das duas datas, calcula-se o dia da semana correspondente a cada wna 
delas, através do proce~&> de congruência de Zeller (DIAS, 1973) pela seguinte 
fórmula: 

A C 
DS={[2,6M-O,2] + D+A+[-] + [-]-2C}mod7 

4 4 
onde: 

DS = Dia da semana (de O a 6), sendo: O ::: DOJV1INGO, 1 = SEG UNDA, 2 = 
TERÇA, 3 = QUARTA, 4::: QUINTA, 5::: SEXTA, 6 ::: sÁBADO. 

D ::: Dia do mês. 

M = Indicador do mês, sendo JANEIRO e FEVEREIRO considerados, res
pectivamente, como 11 e 12 do ano anterior e MARÇO como 1, ABRIL.como 
2, ... e DEZElVIBRO como 10, do ano dado. 

C = século menos um. 
A ::: Ano do século 

Os colchetes ([ ]) significam "maior inteiro contido em "". { } mod 7 indica o 
resto de divisão da expressão contida dentro das chavesJ{ }) por 7 (sete). Veri
ficado que a segunda data é menor que a primeira, faz-se uma inversão nas mes
mas e coloca-se o sinal menos (-) na primeira posição do quarto parâmetro (P4) 
que irá conter o número de dias ' entre as duas datas. Finalmente, é calculado o 

número de dias entre as duas datas, através de um processo otimizado. Nesta 
otimização a contagem é feita de ano em ano, !e o ano da primeira data for me
nor que o ano da segunda data e o mês da primeira data for menor ou igual ao 
mês da segunda data; de mês em mê~ se o mês da primeira data for maior que o 
mês da segunda data, com ano da primeira data menor que ano da segunda data, 
ou mês da primeira data for menor que mê~ da segunda data se o ano das duas 
datas for igual. E~te proce!~o é utilizado 8uces~5ivamente, até que, através de in
crementos compatíveis com as condições testadas, obtêm-se o ano e mês da pri-

-meira data respectivamente iguais a ano e mês da segunda data. Obtida a igual- . 
dade utiliza-se a expre~são: 

NDIAS = NDIAS + (DIA (2) - DIA (1) 

onde: 
NDIAS é contador do número de dia~, DIA (2) representa o dia da segunda 
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data e DIA (1) o dia da primeira data. 
Para obter o número de dias entre as dua~ datas, a variável NDlAS é iniciali

zada com o valor 1 (um), para o cálculo do número de dias entre a~ duas datas, 
inclusive a primeira data. 

COl~CLUSÃO 

Esta sub-rotina facilita a manipulação de datas, sua validade, cálculo do nú
mero de dia~ entre as mesmas e : identificação do dia da ~mana à qual corres
podem. 

A sub-rotina está escrita em FO RTRAN e é ace~sível através de um único 
comando de programação. 
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INFORMAÇOES AOS COLABORADORES 

1. Serão aceitos para publicação ' artigos científi cos e de divulgação técnica, rela
cionados com assuntos agronômicos e sócio~conômicos de interesse das regiões produ
toras de cacau. 

2. São da exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos 
nos trabalhos. Contudo, à Comissão Editorial reserva-se o direito de sugerir ou solicitar 
modi ficações aconselháveis ou necessárias. 

3. Os trabalhos deverão ser encaminhados em 3 vias (original e duas cópias) 
dati lografadas em urna só face do papel em espaço dupl'J e com margens de 2.5 em. O 
texto deverá ser escrito corridamente, sem intercalações de figuras e quadros, que feitos 
em folhas separadas. devem ser anexados ao final do trabalho, acompanhados das res
pectivas legendas. 

4. As figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) não deverão ultrapassar a 
medida de 18 x 20 em. Os gráficos e os desenhos serão feitos com tinta nanquim em pa
pei vegetal, as fotografias, somente aceitas em preto e branco, serão copiadas em papel 
brilhante com bom contraste, os mapas serão confeccionados no tamanho máximo de 
40 x 50 cm e em escala adequada a receberem redução para 11 ,S x 18 em, espaço máxi
mo a ser ocupado pela mancha da página. 

5. Os quadros deverão ser explicativos por si mesmos, pot4~ndo ser datilografados 
em papel deitado no tamanho máximo de folha ofício. 

6. Deverá ser evitada a duplicidade de apresentação de dados, isto é, a apresenta
ção si multânea em gráficos e quadros, cabendo ao( s) autor(es) optar(em) por uma delas. 

7. Os trabalhos de pesquisas deverão ser organizados seguindo o estilo científico: 
Título, Resumo, Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão (ou a combina
ção dos dois últimos), Conclusões, Agradecimentos (quando for o caso) e Referências. 

8. Aos trabalhos descritivos e monografias será reconhecida liberdade de estilo. 
Neste caso, contudo, o editor permite-se. quando necessário, proceder alterações para 
sanar falhas de estilo e especialmente evitar ambigüidades, consultando os autores em 
caso de dúvida. Qualquer que seja a forma de apresentação é ;"ldispensável a preparação 
de breve resumo do con teúdo do trabalho e sua tradução para o idioma inglês, a fim de 
compor o Abstract. Não se aceitam citações bibliográficas em notas de rodapé. 

9 . Deverão con~tar na primeira página, em chamada de roda~, a qualificação 
profissional e endereço do(s) autor(es). 

10. As citações bibliográficas no tex to deverão ser feitas pelo sistema autor -ano. 
A Literatura Citada obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos autores. Trabalhos de 
um mesmo autor serão citados na ordem cronológica das datas em que foram publicados, 
e quando do mesmo ano serão distinguidos acrescentando-se letras minúsculas ao número 
indicativo do ano (a, b. c etc.). Trabalhos até de três autOres serão citados pelos nontes 
de todos, e de quatro ou mais. pelo nome do primeiro, seguido de et al .• e o ano. 
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