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Estrutura de Dados 1 



INTRODUÇÃO 

Para representar um conjunto de dados em C, podemos usar Estruturas de 

Dados Estáticas unidimensionais (vetor) ou multidimensional (matrizes). O 

vetor é a forma mais primitiva de representar diversos elementos agrupados. 

 

 

 

 

Ao declarar um vetor, reservamos um espaço contíguo de memória para 

armazenar seus elementos. 
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#define MAX 12 

int vet[MAX]; 
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INTRODUÇÃO 

O fato de o vetor ocupar um espaço contíguo na memória nos permite 

acessar qualquer um de seus elementos a partir do ponteiro para o 

primeiro elemento. De fato, o símbolo vet, após a declaração, como já 

vimos, representa um ponteiro para o primeiro elemento do vetor, isto 

é, o valor de vet é o endereço da memória em que o primeiro 

elemento do vetor está armazenado. De posse do ponteiro para o 

primeiro elemento, podemos acessar qualquer elemento do vetor com 

o operador de indexação vet[i]. Dizemos que o vetor é uma 

estrutura que possibilita o acesso randômico aos elementos, pois 

podemos acessar qualquer elemento aleatoriamente. 
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INTRODUÇÃO 

No entanto, o vetor não é uma estrutura de dados muito flexível, 

pois precisamos dimensioná-lo com um número máximo de elementos. 

Se o número de elementos que precisarmos armazenar exceder a 

dimensão do vetor, teremos um problema, pois não existe uma 

maneira simples e barata (computacionalmente) para alterar a 

dimensão do vetor em tempo de execução. Por outro lado, se o 

número de elementos que precisarmos armazenar no vetor for muito 

inferior à sua dimensão, estaremos subutilizando o espaço de memória 

reservado. 
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char nome[30] 



INTRODUÇÃO 

A solução nesses casos consiste em utilizar estruturas de dados que 

cresçam conforme precisarmos armazenar novos elementos (e 

diminuam conforme precisarmos retirar elementos armazenados 

anteriormente). Essas estruturas são chamadas dinâmicas e 

armazenam cada um dos seus elementos por alocação dinâmica. 

 

A seguir, discutiremos a estrutura de dados conhecida como “lista 

encadeada”. As listas encadeadas são amplamente usadas para 

implementar diversas outras estruturas de dados com semânticas 

próprias, que serão tratadas mais adiante. 
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Definições 

Nodo ou Nó Espaço reservado (alocado) na memória RAM para uma variável (tipo primitivo 

ou complexo), ou seja, número de bytes “gastos” para o armazenamento de um 

dado. Também conhecido como célula. 

Campo É uma subdivisão de uma célula, ou seja, cada elemento de uma estrutura 

(struct). No exemplo abaixo, tempo é uma célula e horas, minutos e segundos 

são os campos. 

struct TEMPO 

{ 

      int horas; 

      int minutos; 

      int segundos; 

}; 

  

Nodo: tempo 

Campos: horas, minutos e segundos. 
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LISTAS 

• Listas Encadeadas 

• Listas Circulares 

• Listas Duplamente Encadeadas 
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LISTAS ENCADEADAS 

Numa lista encadeada, para cada novo elemento inserido na estrutura, 

alocamos um espaço de memória para armazená-lo. Dessa forma, o 

espaço total de memória gasto pela estrutura é proporcional ao 

número de elementos armazenado. No entanto, não podemos garantir 

que os elementos armazenados na lista ocuparão um espaço de 

memória contíguo; portanto, não temos acesso direto aos elementos 

da lista. Para percorrer todos os elementos da lista, devemos 

explicitamente guardar o seu encadeamento, o que é feito 

armazenando-se, junto com a informação de cada elemento, um 

ponteiro para o próximo elemento da lista. 
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LISTAS ENCADEADAS 
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LISTAS ENCADEADAS 
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LISTAS ENCADEADAS 

A estrutura consiste em uma sequência encadeada de elementos, em 

geral chamados de nós da lista. Um nó da lista é representado por 

única estrutura que contém, conceitualmente, dois campos: a 

informação armazenada e o ponteiro para o próximo elemento da 

lista. A lista é representada por um ponteiro para o primeiro elemento 

(ou nó). Do primeiro elemento, podemos alcançar o segundo, seguindo 

o encadeamento, e assim por diante. O último elemento da lista 

armazena, como próximo elemento, um ponteiro inválido, com valor 

NULL, e sinaliza, assim, que não existe um próximo elemento. 
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LISTAS ENCADEADAS 
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LISTAS ENCADEADAS 

Para exemplificar a implementação de listas encadeadas em C, vamos 

considerar um exemplo simples em que queremos armazenar valores 

inteiros em uma lista encadeada. O nó da lista pode então ser 

representado pela estrutura a seguir. 

 

 struct LISTA 

 { 

     int num; 

     LISTA *prox; 

 }; 
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LISTAS ENCADEADAS 

Criação de um novo nodo: 

LISTA *novo = new LISTA(); 

 

Criação do ponteiro “início”, “fim” e “auxiliar”: 

LISTA *inicio = NULL; 

LISTA *fim = NULL; 

LISTA *aux; 
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LISTAS ENCADEADAS 
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printf("Digite o número a ser 

inserido na lista: "); 

        LISTA *novo = new LISTA(); 

        scanf("%d", &novo->num); 

        if (inicio == NULL) 

        { 

          inicio = novo; 

          fim = novo; 

          novo->prox = NULL; 

        } 

        else 

        { 

            aux = inicio; 

            while ( aux != NULL ) 

            { 

  aux = aux->prox; 

            } 

            if (aux == NULL) 

            { 

              fim->prox = novo; 

              fim = novo; 

              fim->prox = NULL; 

            } 

        } 



LISTAS CIRCULARES 

Algumas aplicações necessitam representar conjuntos cíclicos. Por 

exemplo, numa aplicação que manipula figuras geométricas, as 

arestas que delimitam uma face podem ser agrupadas por uma 

estrutura circular. Para esses casos, podemos usar listas circulares. 

 

Em uma lista circular, o último elemento tem como próximo o primeiro 

elemento da lista, o que forma um ciclo. A rigor, nesse caso, não faz 

sentido falar em primeiro ou último elemento. A lista pode ser 

representada por um ponteiro para um elemento inicial qualquer da 

lista.  
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LISTAS CIRCULARES 
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LISTAS DUPLAMENTE ENCADEADAS 

A estrutura de lista encadeada vista nas seções anteriores caracteriza-

se por formar um encadeamento simples entre os elementos: cada 

elemento armazena um ponteiro para o próximo elemento da lista. 

Dessa forma, não temos corno percorrer eficientemente os elementos 

em ordem inversa, isto é, do final para o início da lista. O 

encadeamento simples também dificulta a retirada de um elemento da 

lista. Mesmo se tivermos o ponteiro do elemento que desejamos retirar, 

temos de percorrer a lista, elemento por elemento, para encontrar o 

elemento anterior, pois, dado o ponteiro para um determinado 

elemento, não temos como acessar diretamente seu elemento anterior. 
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LISTAS DUPLAMENTE ENCADEADAS 

Para solucionar esses problemas, podemos formar o que chamamos 

de listas duplamente encadeadas. Nelas, cada elemento tem um 

ponteiro para o próximo elemento e um ponteiro para o elemento 

anterior. Assim, dado um elemento, podemos acessar os dois 

elementos adjacentes: o próximo e o anterior. Se tivermos um ponteiro 

para o último elemento da lista, podemos percorrer a lista em ordem 

inversa, bastando acessar continuamente o elemento anterior até 

alcançar o primeiro elemento da lista, que não tem um elemento 

anterior (seu ponteiro vale NULL). A figura a seguir esquematiza a 

estruturação de uma lista duplamente encadeada. 
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LISTAS DUPLAMENTE ENCADEADAS 
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