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Aloca pequenos blocos de memória dinamicamente, denominados 

nós, para conter os itens de dados

Os nós são interligados à medida em que são criados

Em POO os nós são comumente representados como objetos

Uma implementação simples considera um nó com dois campos:

▪ Um para armazenamento do dado em si

▪ Outro para referenciar o próximo nó encadeado

O primeiro nó representa o início da lista e o último nó, o final

2

Lista Simplesmente Ligada
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Em POO, cada objeto utiliza um espaço próprio em memória 

para guardar seus atributos de instância

A variável representando o objeto é, na verdade, uma referência 

que possibilita o acesso à região de memória do objeto

3

Referência para Objetos - Relembrando
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Referência para Objetos - Relembrando

v1 = Veiculo('Fiat', 'Uno', 'Prata')

v2 = Veiculo('Ford', 'Ranger', 'Bege')

print(v1.cor)

print(v2.cor)

Memória

v1

v2

Código
Fiat

Uno

Prata

...

Ford

Ranger

Bege

...

OBS: v1 e v2 são variáveis que armazenam 
referências para objetos distintos, cada um com seu 
próprio espaço em memória (e portanto com seus 
próprios valores para os atributos de instância).
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Referência para Objetos - Relembrando

v1 = Veiculo('Fiat', 'Uno', 'Prata')

v2 = Veiculo('Ford', 'Ranger', 'Bege')

v3 = v2

v3.cor = 'azul' # muda o valor da cor

print(v3.cor)  # mostra ‘azul’

print(v2.cor)  # mostra ‘azul’ também

Código

Memória

v1

v2

Fiat

Uno

Prata

...

Ford

Ranger

Azul

...

v3

OBS: ao executar v3 = v2, apenas a referência do 
objeto v2 é copiada para a variável v3. A partir 

desse momento, v2 e v3 ‘apontam’ para o 
mesmo objeto em memória. 
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Lista Simplesmente Ligada

6

15 20 10 40

▪ Os nós são alocados e encadeados dinamicamente

▪ Em sua forma mais simples, o acesso à lista ocorre apenas pela 

referência ao primeiro nó (Início)

▪ Inserção e remoção no início eficientes - O(1)

▪ Inserção no final só é possível após percorrer toda a lista - O(n)

Implementação com Acesso Direto ao Primeiro Nó

Início

Objeto Nó

Campo 

next

Campo 

item
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Lista Simplesmente Ligada

7

Implementação com Acesso Direto ao Primeiro e ao Último Nó

15 20 10

Início

Objeto Nó

Campo 

next

Campo 

item

Final

▪ Nesta implementação há uma referência para o primeiro nó 

(Início) da lista e outra para o ultimo nó (Final)

▪ Permite acesso direto ao início e ao final da lista

▪ Inserções no final são possíveis sem percorrer toda a lista

▪ Porém, remoções no final ainda necessitam percorrer a lista

▪ Esta é a implementação abordada neste material

40
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Implementação da Lista Simplesmente Ligada

8

class MyLinkedList:

def __init__(self):

self.inicio = None # início da lista

self.final = None # final da lista

self.count = 0 # número de elementos

def AddFirst(self, newItem):

def AddLast(self, newItem):

def InsertAt(self, i, newItem):

def RemoveFirst(self):

def RemoveLast(self):

def Remove(self, item):

def RemoveAt(self, i):

def Find(self, item):

def Get(self, i):

def Set(self, i, newItem):

class Node:

def __init__(self, newItem, nextNode):

self.item = newItem

self.next = nextNode
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Operação AddLast
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Inserção no Final - AddLast

10

15 32 10 46

Início Final

50

novoNo = No(50, None)

novoNo

Passo 1: criação do novo nó
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Inserção no Final - AddLast

11

15 32 10 46

Início Final

50

self.final.next = novoNo

novoNo

Passo 2: encadeamento
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Inserção no Final - AddLast

12

15 32 10 46

Início Final

50

self.final = novoNo

50

Passo 3: atualização de 'Final'
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Caso Especial de AddLast - 1ª Inserção

13

Início Final

15

novoNo = No(15, None)

OBS: como final é None, a operação
'self.final.next = novoNo' não pode 
ser executada neste caso.

Início Final

15

self.final = novoNo

Início Final

15

self.inicio = novoNo
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Método AddLast

14

def AddLast(self, newItem):

# Cria um novo nó para armazenar o item. Como o 

# nó será inserido no final, seu campo next 

# é inicializado com None.

newNode = Node(newItem, None)

# Faz o encadeamento com o último nó, caso ele 

# exista. Caso contrário, 'inicio' deve ser 

# atualizado, pois é o caso da primeira inserção.

if (self.final == None):

self.inicio = newNode # inserindo o 1º elememto

else:

self.final.next = newNode # não é o primeiro

# Atualiza 'final' e incrementa 'count'

self.final = newNode

self.count += 1
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Operação AddFirst
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Inserção no Início - AddFirst

16

15 32 10 46

Início Final

50

novoNo = No(50, None)

novoNo

Passo 1: criação do novo nó
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Inserção no Início - AddFirst

17

15 32 10 46

Início Final

50

Passo 2: encadeamento

novoNo.next = self.inicio

novoNo
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Inserção no Início - AddFirst

18

15 32 10 46

Final

50

Passo 3: atualização de 'Início'

self.inicio = novoNo

Início
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Caso Especial de AddFirst - 1ª Inserção

19

Início Final

15

novoNo =  No(15, self.inicio)

Início Final

15

self.inicio = novoNo

Início Final

15

self.final = novoNo
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Método AddFirst

20

def AddFirst(self, newItem):

# Cria o novo nó para conter o item

newNode = Node(newItem, None)

# Faz o novo nó apontar para 'inicio'

newNode.next = self.inicio

# Depois da inserção, 'inicio' deverá

# apontar para o novo nó criado

self.inicio = newNode

# Caso seja o primeiro nó sendo inserido,

# 'final' também deve apontar para o nó

if (self.final == None):

self.final = newNode # 1ª inserção

self.count += 1
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Operação RemoveFirst
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Remoção no Início - RemoveFirst

22

15 32 10 46

Final

50

Início
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Remoção no Início - RemoveFirst

23

15 32 10 46

Final

50

Início

self.inicio = self.inicio.next

Atenção: conforme apresentado nos módulos anteriores, em linguagens como 
C# e Python a memória ocupada pelo nó será automaticamente liberada pelo 
Garbage Collector quando o nó deixar de ser referenciado
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Remoção no Início - Caso Especial - Último Elemento

24

Início FinalInício Final

self.inicio = self.inicio.next

Início Final

self.final = None

15 15 15
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Método RemoveFirst

25

def RemoveFirst(self):

if (IsEmpty()):

raise Exception("Lista vazia")

// Na remoção do primeiro nó deve-se

// fazer inicio apontar para o segundo nó,

// caso exista (ou None)

self.inicio = self.inicio.next

// Caso seja o único nó da lista

// é preciso atualizar também 'final'

if (self.inicio == None):

self.final = None

self.count -= 1
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Operação RemoveLast
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Remoção no Final - RemoveLast

aux

1) Objetivo: Remover o último 
elemento da lista ao lado

2) Utilize uma referência auxiliar e 
avance na lista até o penúltimo nó 
repetindo 'aux = aux.next'

3) Faça o penúlt. nó apontar para None

(aux.next = None)

15

início

20 40 5050

final

25

15

início

20 40 5050

final

25

aux

15

início

20 40 505025

4) Atualize 'final':    'final = aux' 15

início

20 40 5050

final

25

final
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Remoção no Final - Caso Especial - Último Elemento

28

Início FinalInício Final

self.inicio = None
self.final = None

15 15
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Método RemoveLast

29

def RemoveLast(self):

if IsEmpty():

raise Exception("Lista vazia")

if self.count == 1:

# Remoção do único nó da lista

self.inicio = None

self.final = None

else:

# Percorre os nós até atingir o penúltimo nó

aux = self.inicio

for i in range(0, self.count-2):

aux = aux.next

# Faz o campo next do penúltimo nó apontar

# para None, 'removendo' o último nó 

# do encadeamento.

aux.next = None

self.final = aux    

self.count -= 1
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Operação InsertAt
Objetivo: inserir um novo item na posição i da lista
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Caso geral: inserção de um novo nó no 'meio' da lista

Três casos especiais:

▪ Inserção do nó no início - deve-se atualizar Início

▪ Inserção do nó no final - deve-se atualizar Final

▪ Inserção do primeiro nó - deve-se atualizar Inicio e Final

31

Inserção na Posição i - InsertAt
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Exemplo de Inserção na Posição i - InsertAt(2, 30)

15

início

20 40 5050

aux

30

final

15 20 40 5050

15 20 40 5050

15 20 40 5050

30

aux

aux

1) Objetivo: Executar a operação 
InsertAt(p,item) na lista ao lado 
para p = 2 e item = 30.

2) Utilizar um ponteiro aux e 
avançar na lista até o nó p-1.
(for ... aux = aux.next)

3) Criar um novo nó, armazenar o 
valor 30, e fazê-lo apontar para o 
próximo nó de aux. 
(novoNo.next = aux.next)

4) Completar o encadeamento 
conectando aux com o novo nó. 
(aux.next = novoNo)

nó pos. 2

nó pos. 2

Caso Geral
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Método InsertAt

33

def InsertAt(self, p, newItem):

# Não permite a inserção além do limite
if (p < 0 or p > self.count):

raise Exception("Posição Invalida")

newNode = Node(newItem, None) # Cria o novo nó

if (p == 0): 

# Inserção no início
newNode.next = self.inicio 
self.inicio = newNode 

else:
# Inserção no 'meio' ou no final.
# Avança o ponteiro aux até atingir
# o nó da posição p-1.
aux = self.inicio
for i in range(0, p-1):

aux = aux.next

newNode.next = aux.next # encadeam. à frente
aux.next = newNode # encadeam. atrás

if (p == self.count): # inserção no final
self.final = newNode

self.count += 1
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Operação RemoveAt
Objetivo: remover um item de uma posição i especificada
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Exemplo de Remoção na Posição i - RemoveAt(3)

aux

1) Objetivo: Executar a operação 
RemoveAt(p) para p = 3

2) Utilize uma referência aux e 
avance na lista até o nó p-1.
(for ... aux = aux.next)

3) Faça o campo next de aux
apontar para o segundo nó seguinte, 
saltando o nó a ser removido. 
(aux.next = aux.next.next)

15

início

20 40 5050

final

25

15 20 40 505025

aux

15 20 40 505025

Caso Geral

nó pos. 3

nó pos. 3

nó pos. 3
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Caso geral: remoção de um nó no 'meio' da lista

Três casos especiais:

▪ Remoção do nó no início - deve-se atualizar Início

▪ Remoção do nó no final - deve-se atualizar Final

▪ Remoção do único nó - Inicio e Final devem receber None

36

Remoção na Posição i - RemoveAt
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Operação Remove(item) 
(Lista não Ordenada)

Objetivo: remover a primeira ocorrência de um dado item na lista
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Exemplo de Remoção - Remove(25)

38

auxinício final

35 20 40 50322510

anterior

auxinício final

35 20 40 50322510

anterior

anterior.next = aux.next

Lista não Ordenada - Caso Geral

2) Avançar pelos nós enquanto o item 
for diferente de 25 (e não atingir o 
final da lista). Utilizar uma referência 
auxiliar para o nó corrente e outra 
referência para o nó anterior

início final

35 20 40 50322510

1) Objetivo: Procurar pelo item 25
na lista e remover a sua primeira 
ocorrência

3) Após encontrar o item, para 
removê-lo da lista basta fazer o nó 
anterior ao item apontar para o nó 
seguinte ao item (exceto se o item 
estiver no primeiro nó da lista)
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Assim como no caso do método RemoveAt, o método 

Remove também tem os casos especiais:

▪ Remoção no início - deve-se atualizar Início

▪ Remoção no final - deve-se atualizar Final

▪ Remoção do único nó - deve-se atualizar Inicio e Final

39

Método Remove - Casos Especiais
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Método Remove(item)

40

def Remove(self, item):
if IsEmpty(): 

raise Exception("A lista está vazia")

# Busca pelo primeiro nó que contém o item
aux = self.inicio
anterior = None
while (aux != None and aux.item != item):

anterior = aux
aux = aux.next   

# aux será None quando o item não é encontrado
if (aux == None):

return False

if (aux == self.inicio):
self.inicio = aux.next  # nó removido é o 1º

else:
anterior.next = aux.next # nó interm. ou últ.

# Se é o nó final, 'final' deve ser atualizado
if (aux == self.final):

self.final = anterior

self.count -= 1 
return True
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Operação AddSorted(item)
Objetivo: inserir um novo item na lista de maneira ordenada
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Inserção Ordenada - AddSorted(22) - Caso Geral
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auxinício final

15 20 40 50502510

auxinício final

15 20 40 50502510

22 novoNo.next = aux

auxinício final

15 20 40 50502510

22anterior.next = novoNo

anterior

anterior

anterior

2) Encontrar a posição de inserção 
avançando pelos nós enquanto o item 
corrente for menor que 22 (e não 
atingir o final da lista). Utilizar uma 
referência auxiliar para o nó corrente
e outra referência para o nó anterior

início final

15 20 40 50502510
1) Objetivo: Inserir o item 22
ordenadamente nesta lista 
ordenada

3) aux aponta para o primeiro item 
maior ou igual a 22. Criar o novo nó 
para conter 22 e fazê-lo apontar 
para aux (novoNo.next = aux)

4) Fazer o nó anterior apontar para 
o novo nó sendo inserido 
(anterior.next = novoNo)
Obs: esta operação deve ser 
executada apenas caso a inserção 
não ocorra no início da lista
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O método AddSorted tem casos especiais similares ao 

do método InsertAt:

▪ Inserção no início - deve-se atualizar Início

▪ Inserção no final - deve-se atualizar Final

▪ Inserção do primeiro nó - deve-se atualizar Inicio e Final

43

Método AddSorted - Casos Especiais



Estrutura de Dados I                       Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia, apropriação ou uso sem autorização de qualquer Estrutura de Dados I          Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia, apropriação ou uso sem autorização de qualquer parte deste material

Método AddSorted
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def AddSorted(self, newItem):

# Encontra a posição de inserção percorrendo

# os nós enquanto os itens são menores

aux = self.inicio

anterior = None

while (aux != None and aux.item < newItem):

anterior = aux

aux = aux.next  

newNode = Node(newItem, aux)

if (aux == self.inicio):

self.inicio = newNode

else:

anterior.next = newNode

if (anterior == final):

self.final = newNode

self.count += 1
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Eficiência das Operações

Operação Tempo de Execução
(Lista em Array Simples)

Tempo de Execução
(Lista Ligada Simples)

AddLast O(1) O(1)

RemoveLast O(1) O(n)

Get(i)

Set(i, newItem)

O(1) O(n)

AddFirst,

RemoveFirst

O(n) O(1)

InsertAt(i, item)

Remove(item)

RemoveAt(i)

O(n) O(n)

Find(item) O(n) O(n)
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Vantagens

Dinamismo - o tamanho se ajusta conforme necessidade

Inserção no início e no final eficientes

Remoção no início eficiente

Inserção e remoção não envolve deslocamento de dados

Desvantagens

Necessidade de espaço para encadeamento (campo next)

Não permite acesso direto aos elementos - Get(i) e Set(i) ➔ O(n)

Impossibilidade de uso direto de alguns métodos de 

busca/ordenação mais eficientes
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Lista Simplesmente Ligada com Inicio e Final
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1. Implementar por completo o TAD Lista Simplesmente Ligada utilizando as 

definições de classe e métodos apresentadas neste material

2. Implementar também os métodos que não foram detalhados neste material:

▪ Display() - para apresentar todos os elementos da lista, do primeiro ao último

▪ Get(int i)

▪ Set(int i, int newItem)

▪ RemoveAt(int i)

▪ Find(int item)

▪ IsEmpty()

3. Criar um código principal para exemplificar o uso da lista. Inserir e remover 

elementos usando todos os métodos, apresentar a lista, etc.

4. Estudar em detalhes os métodos e o funcionamento geral da lista

47

Exercícios
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