
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

DANILO JOSÉ DOS SANTOS COSTA

JULIO VICTOR CASTRO CARVALHO DE ARAÚJO

MATHEUS DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATÓRIO DE PROJETO SOBRE O ÁRVORES

SÃO LUÍS – MA

2021



DANILO JOSÉ DOS SANTOS COSTA - 201633274

JULIO VICTOR CASTRO C. DE ARAÚJO - 20180000120

MATHEUS DOS SANTOS TEIXEIRA - 201604620

RELATÓRIO DE PROJETO SOBRE O ÁRVORES

Trabalho apresentado à Universidade Estadual do

Maranhão, referente à disciplina de Matemática

discreta avançada, no curso de Engenharia de

computação, como um dos pré-requisitos para a

conclusão da disciplina.

Orientador: Prof. Cicero Costa.

SÃO LUÍS – MA

2021



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

2 DESENVOLVIMENTO 5

3 IMPLEMENTAÇÃO 6

4 CONCLUSÃO 9

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 10



1 INTRODUÇÃO

Na ciência da computação, uma árvore é um tipo de dado abstrato

largamente usado que imita a estrutura de árvore hierárquica, com um valor

raiz e subárvores de filhos com um nó pai, representados como um conjunto de

nós vinculados [1].

Uma estrutura de dados em árvore pode ser definida recursivamente

como uma coleção de nós (começando em um nó raiz), onde cada nó é uma

estrutura de dados que consiste em um valor, juntamente com uma lista de

referências a nós, com o restrições de que nenhuma referência é duplicada e

nenhuma aponta para a raiz [1].

Fig. 1: Exemplo de árvore.

Fonte: [1]

Uma árvore também é uma das estruturas de dados que representam

dados hierárquicos, por essas e outras as árvores são um dos tipos abstratos

de dados mais importantes dentro da computação em geral [1].
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2 DESENVOLVIMENTO

A árvore de busca binária (Binary Search Tree - BST) também é

chamada de “árvore de pesquisa binária ou árvore de classificação binária''.

Uma árvore de pesquisa binária é organizada como uma árvore binária e pode

ser representada por uma estrutura de dados de lista vinculada, na qual cada

nó é um objeto. Geralmente, além dos dados chave e de satélite, cada nó

também contém os atributos l-child (left child - filho a esquerda), r-child (right

child - filho a direita) e pai, que apontam para o filho esquerdo, filho direito e

pais (nó pai) do nó, respectivamente. Se um nó filho ou nó pai não existir, o

valor do atributo correspondente é nulo (NULL). O nó raiz é o único nó na

árvore cujo ponteiro pai é NULL, e os ponteiros do nó filho dos nós folha

também são NULL.

Uma estrutura de pesquisa binária pode executar com eficiência as

seguintes operações, inserção de valores, buscar por devidos valores e

exclusão de um determinado valor.

Não importa o tipo de operação, o tempo que leva é proporcional à

altura da árvore. Portanto, se houver n elementos no total, cada operação

requer tempo O (logn) em média.

2.1. IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO

As operações da árvore de classificação binária incluem principalmente:
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1. Localizar: descobrir recursivamente se há uma chave ou várias

chaves.

2. Inserir: não há chave na árvore original, inserir uma chave para

retornar verdadeiro, caso contrário, retorna falso.

3. Construir: operação de inserção cíclica.

4. Excluir:

● Nó folha: excluir diretamente sem afetar a árvore original

● Apenas nós com sub-árvore esquerda ou direita: Depois

que o nó for excluído, mover os filhos da direita ou

esquerda para a posição onde o nó foi excluído.

● Nós com subárvores esquerda e direita: encontrar o

predecessor direto ou sucessor direto s do nó p que

precisa ser excluído, substituir o nó p pôr s e, em seguida,

excluir o nó s.

3 IMPLEMENTAÇÃO

Esse código da implementação de árvore, foi feita na linguagem Python:

class no:

def __init__(self, info):

self.esq = None

self.dir = None

self.info = info

# Método de inserção para a criação de nós

def inserir(self, info):

if self.info:

if info < self.info:

if self.esq is None:

self.esq = no(info)
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else:

self.esq.inserir(info)

elif info > self.info:

if self.dir is None:

self.dir = no(info)

else:

self.dir.inserir(info)

else:

self.info = info

# Método de Encontrar Valores para comparar o valor entré nós

def acharValores(self, compval):

if compval < self.info:

if self.esq is None:

return str(compval)+" não foi encontrado"

return self.esq.acharValores(compval)

elif compval > self.info:

if self.dir is None:

return str(compval)+" não foi encontrado"

return self.dir.acharValores(compval)

else:

print(str(self.info) + ' foi encontrado')

# Imprimir a árvore

def ImprimirArvore(self):

if self.esq:

self.esq.ImprimirArvore()

print(self.info),

if self.dir:

self.dir.ImprimirArvore()

raiz = no(15)

raiz.inserir(9)

raiz.inserir(18)

raiz.inserir(7)
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print(raiz.acharValores(7))

print(raiz.acharValores(14))

# Matheus dos Santos Teixeira
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4 CONCLUSÃO

Concluí que este trabalho serviu para conhecer melhor o funcionamento do

tipo de dado abstrato da árvore, que é muito usado em diversas aplicações

dentro da ciência da computação, sendo assim foi satisfatório o resultado em

geral.
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