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“Para entender recursão devemos primeiramente entender recursão.”

Anônimo



Introdução

Motivação

I É necessário solucionar um problema para uma entrada
grande;

I O problema pode ser reduzido para um caso menor;

I Solucionar o caso menor e a partir dele obter a solução do
maior.



Introdução

O que é recursão?

TÉCNICA em que pelo menos um dos passos de um certo
procedimento envolve a REPETIÇÃO de todo o procedimento.

TÉCNICA em que um subprograma (função) chama a si mesmo.



Introdução

Algoritmos recursivos

Se a instância é pequena, então:
I Resolva o problema diretamente.

Senão: I Reduza-a a uma (ou várias) instância(s) menor(es) do mesmo
problema;

I Aplique o algoritmo à(s) instância(s) menor(es);

I Volte à instância original e resolva-a.



Introdução

Fim da recursão

IMPORTANTE: toda função recursiva deve ENCERRAR a
recursão!

Para encerrar a recursão se realiza um teste (CONDIÇÃO DE
PARADA).

Sem a condição de parada a recursão se repete eternamente (até
dar um erro de memória (stack) cheia).



Introdução

Forma geral

tipo_de_retorno nome_da_função(parâmetros) {

if(condição_de_parada)
Resolver caso base e/ou finalizar;

else {
//Chamado recursivo
nome_da_função(parâmetros menores);
Solucionar problema para parâmetros;

}

}



Exemplos

Fatorial. Problema

Dado um número natural, retornar o fatorial do número.



Exemplos

Fatorial. Definição do problema

Entrada um número natural n (int).

Saída Um número natural (int) com o valor de n!.



Exemplos

Fatorial. Solução recursiva

O fatorial de um número natural é o produto de todos os naturais
até ele.

Recursivamente pode ser visto como: o número multiplicado pelo
fatorial do número natural anterior.

Fatorial de n ficaria:

I Condição de parada: se o n é 0 ou 1 o fatorial é 1;

I Chamado recursivo: se o n é maior que 1 o fatorial é n
multiplicado pelo fatorial do natural anterior a ele (n - 1).



Exemplos

Fatorial. Código

int fatorial(int n){
if(n <= 1) //Condição de parada

return 1;
else

return n * fatorial(n - 1); //Chamado recursivo
}



Exemplos

Fibonacci. Problema

Dado um número natural n, retornar o n-ésimo número de
Fibonacci.



Exemplos

Fibonacci. Definição do problema

Entrada um número natural n (int).

Saída Um número natural (int) com o valor do n-ésimo número de
Fibonacci.



Exemplos

Fibonacci. Solução recursiva

A própria definição dos números de Fibonacci é recursiva:

Fib(0) = 0,
Fib(1) = 1,
Fib(n) = Fib(n − 1) + Fib(n − 2), n > 1.

Fibonacci de n ficaria:

I Condição de parada: se o n é 0 ou 1 o n-ésimo número de
Fibonacci é o próprio n;

I Chamado recursivo: se o n é maior que 1 o n-ésimo número
de Fibonacci é a soma dos dois anteriores.



Exemplos

Fibonacci. Código

int fibonacci(int n){
if(n <= 1) //Caso base

return n;
else

return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); //Recursão
}



Funcionamento

Implementação

I Quando uma função é chamada de forma recursiva, é alocada
memória para armazenar uma cópia dos parâmetros e variáveis
locais.

I Em cada chamado recursivo, somente são acessíveis os
parâmetros e valores criados para esse chamado.

I Os dados de cada chamado recursivo são armazenados em
uma PILHA e liberados após concluir o chamado atual.



Funcionamento

Execução

I Início: alocação de memória (variáveis locais e parâmetros).

I Processamento: se houver um novo chamado recursivo:
empilha indicadores da execução atual: valores, ponto de
retorno (endereço de retorno).

I Fim da execução: desempilha (libera memória das variáveis
locais e parâmetros por valor), retorna ao ponto de chamada
anterior (endereço de retorno).



Funcionamento

Exemplo. fatorial(4)

int fatorial(int n){
if(n <= 1)

return 1;
else

return n * fatorial(n - 1);
}

Pilha:

Chamado:

Retorno:

fatorial(4) fatorial(4)

fatorial(3)

fatorial(4)

fatorial(3)

fatorial(2)

fatorial(4) fatorial(3) fatorial(2) fatorial(1)

4 * 6 3 * 2 2 * 1 1



Funcionamento

Exemplo. fibonacci(4)

int fibonacci(int n){
if(n <= 1)

return n;
else

return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
}

fib(4) fib(4)

fib(3)

fib(4)

fib(3)

fib(2)

fib(4)

fib(3)

fib(2)

fib(4)

fib(3)

fib(4) fib(4)

fib(2)

fib(4)

fib(2)

fib(4) fib(3) fib(2) fib(1) fib(0) fib(1) fib(2) fib(1) fib(0)

3 2 1 1 0 1 1 1 0



Iterativo versus recursivo

Vantagens e desvantagens

I Vantagens da recursividade:
I Código mais compacto;
I Conveniente para estruturas de dados definidas recursivamente

(exemplo: árvores);
I Código pode ser mais fácil de entender.

I Desvantagens da recursividade:
I Ocupa mais memória;
I Maior tempo de processamento.



Iterativo versus recursivo

Eliminando recursão

Sempre é possível eliminar a recursão, geralmente se emprega uma
estrutura de dados chamada pilha para este fim.:

I Cada chamada recursiva pode ser substituída por comandos
para empilhar valores das variáveis locais e parâmetros.
Voltando ao início do processo (usando uma estrutura de
repetição, como o while).

I O encerramento (retorno) das chamadas recursivas pode ser
substituído por comandos para desempilhar os valores das
variáveis locais e parâmetros. Continuando pelo ponto da
chamada (que pode ser representado por um valor adicional na
pilha).



Problemas

Máximo de um vetor

Faça uma função recursiva para encontrar o elemento máximo de
um vetor de inteiros. Os parâmetros da função devem ser o vetor e
a quantidade de elementos nele.



Problemas

Máximo de um vetor. Solução

int maximo_vetor(int* vetor, int n) {
int maximo;
if(n == 1)

return vetor[0];
else {

maximo = maximo_vetor(vetor, n - 1);
if(vetor[n - 1] >= maximo)

maximo = vetor[n - 1];
return maximo;

}
}



Problemas

Palíndromo

Faça uma função recursiva que recebe um vetor de caracteres e a
quantidade de elementos e retorna se esse vetor conforma um
palíndromo ou não.

Um palíndromo é uma string que é igual ao inverso dela.



Problemas

Palíndromo. Solução

int palindromo(char* cadeia, int n) {
if(n <= 1)

return 1;
else {

if(cadeia[0] == cadeia[n - 1])
return palindromo(cadeia + 1, n - 2);

else
return 0;

}
}



Problemas

Conta dígitos

Faça uma função recursiva que recebe um número natural e retorna
a quantidade de dígitos desse número.



Problemas

Conta dígitos. Solução

int conta_digitos(int n) {
if(n < 10)

return 1;
else

return 1 + conta_digitos(n / 10);
}



Problemas

Hanoi

O problema das torres de Hanoi recebe três torres e n discos
empilhados, de tamanho de 1 até n na primeira torre. O objetivo é
movimentar os discos para a terceira torre garantindo que nunca
um disco maior seja posicionado acima de um menor.

Faça uma função recursiva que recebe a quantidade de discos, a
torre de origem a torre auxiliar e a torre de destino e imprime os
passos para movimentar os discos da origem ao destino.



Problemas

Hanoi. Solução

void hanoi(int n, char a, char b, char c) {
if(n > 0) {

hanoi(n - 1, a, c, b);
printf(“Mover o disco %d de %c para %c\n”, n, a, c);
hanoi(n - 1, b, a, c);

}
}



Problemas

Ordenação Mergesort

Faça uma função recursiva que ordene um vetor de inteiros com a
seguinte ideia: ordena a primeira metade do vetor (recursivamente),
depois ordena a segunda metade do vetor (recursivamente),
finalmente intercala as duas metades ordenadas para obter o vetor
ordenado (iterativamente).

Intercalar duas metades de um vetor é equivalente a dados dos
vetores ordenados, colocar eles em um terceiro também ordenado
(exercício solucionado no primeiro bimestre).



Problemas

Mergesort. Solução

void merge_sort(int* vetor, int n) {
if(n > 1) {

merge_sort(vetor, n / 2);
merge_sort(vetor + n / 2, n - n / 2);
intercala(vetor, n / 2, n);

}
}



Problemas

Mergesort. Solução

#define MAX 1000
void intercala(int* vetor, int metade, int n) {

int auxiliar[MAX], i = 0, j = metade, k = 0;
for(; k < n; k++) {

if(i < metade && (j == n || vetor[i] <= vetor[j])) {
auxiliar[k] = vetor[i];
i++;

} else {
auxiliar[k] = vetor[j];
j++;

}
}
for(i = 0; i < n; i++)

vetor[i] = auxiliar[i];
}



Problemas

Ordenação Quicksort

Faça uma função recursiva que ordene um vetor de inteiros com a
seguinte ideia: seleciona um elemento do vetor, coloca o menores
na frente dele e coloca os maiores depois dele (iterativamente).
Depois ordena os menores (recursivamente) e os maiores
(recursivamente).



Problemas

Busca binária

Faça uma função recursiva que recebe um vetor ordenado e um
elemento, retornando a posição do elemento se ele estiver no vetor
ou −1 caso não esteja. A busca deve seguir a seguinte ideia:
verifica se o elemento está na metade do vetor, se não estiver,
então verifica se é maior, nesse caso busca na metade superior
(recursivamente), caso contrário busca na metade inferior
(recursivamente).
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