
ESTRUTURA DE DADOS 

Introdução 

Estrutura de Dados 1 



Pensamento 

2 Estrutura de Dados 

“O processo de preparar programas para um computador digital é 

especialmente atrativo, não apenas porque pode ser compensador 

economicamente e cientificamente, mas também porque pode ser 

uma experiência estética muito semelhante a compor poesia ou 

música.” 

 Donald E. Knuth (“Guru de Programação”) 
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Introdução 

• Algoritmo, segundo Carmen (2002) é “qualquer procedimento 

computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de 

valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores 

como saída”. 

 

• Os algoritmos são utilizados para resolver diversos tipos de 

problemas. Pode-se citar como exemplo o comércio eletrônico, no 

qual dados importantes, como senhas e números de cartões de 

crédito, são transmitidos pela Internet e no qual algum tipo de 

privacidade é necessário. Nesses casos, são os algoritmos de 

criptografia que garantem segurança. Há também algoritmos que 

garantem uma produção otimizada em instalações industriais e 

outros que ajudam a organizar trabalhos em equipe. 
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• Durante o processo de computação de sua saída, um algoritmo 

manipula dados obtidos de sua entrada. Quando os dados são 

dispostos e manipulados de forma homogênea, constituem um tipo 

abstrato de dados. 

 

• Segundo Pereira (1996), “um tipo abstrato de dados é formado por 

um conjunto de valores e por uma série de funções que podem ser 

aplicadas sobre esses valores. Funções e valores, em conjunto, 

constituem um modelo matemático que pode ser empregado para 

'modelar' e solucionar problemas do mundo real, especificando as 

características relevantes dos elementos envolvidos no problema, 

de que modo eles se relacionam e como podem ser manipulados”. 
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• Um algoritmo é projetado em função de tipos abstratos de dados. 

Para implementá-los em uma linguagem de programação é 

necessário representá-los de alguma maneira nessa linguagem, 

utilizando tipos e operações suportadas pelo computador. Na 

representação do tipo abstrato de dados, emprega-se uma estrutura 

de dados. 

• É durante o processo de implementação que a estrutura de 

armazenamento dos valores é especificada e os algoritmos que 

desempenharão o papel das funções (operações) são projetados. 

• Segundo Cormen (2002), “uma estrutura de dados é um meio para 

armazenar e organizar dados com o objetivo de facilitar o acesso e 

as modificações”. 
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• As estruturas diferem umas das outras pela disposição ou 

manipulação de seus dados, de modo que não se pode separar as 

estruturas de dados e os algoritmos associados a elas. Todos os 

problemas a serem resolvidos por algoritmos possuem dados que 

precisam ser armazenados, e o são em estruturas, de acordo com o 

contexto do problema. A escolha de um algoritmo para resolver um 

problema depende também do tipo de estrutura utilizada para 

armazenamento dos dados. Assim, uma estrutura é escolhida de 

acordo com as operações que podem ser realizadas sobre ela e 

com o custo de cada uma dessas operações. 
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