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Um método de busca tem como objetivo verificar se um dado 

item está ou não presente em uma coleção de dados

Utiliza uma chave de busca (key) para fins de comparação. Uma 

chave de busca é um dado de entrada que será buscado na 

coleção de dados

Por exemplo, para buscar um número inteiro em um array de 

inteiros, o próprio valor inteiro fornecido é a chave de busca

Por outro lado, ao buscar por um objeto Pessoa em um array 

de objetos do tipo Pessoa, pode-se utilizar como chave de 

busca o CPF da pessoa procurada

Introdução
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Diversos fatores podem ser relevantes na escolha do método

Em qual estrutura a busca será realizada?

▪ Array simples?

▪ Lista implementada em array?

▪ Lista ligada dinâmica?

▪ Outra?

Como os dados estão organizados?

▪ Ordenados ou desordenados?

Introdução
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Busca Linear

Busca Linear Ordenada

Busca Binária

Busca Interpolada

Busca em Tabela Hash

Busca em Àrvores

Alguns Métodos de Busca
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A busca é feita de forma linear (sequencial) nos dados

Acessa elemento por elemento e compara a chave de busca

Termina quando o elemento é encontrado ou quando chega 

no final da coleção de dados

Pode ser aplicada em arrays e em listas ligadas

Não necessita de ordenação dos dados

A eficiência é 𝑂(𝑛)

5

Busca Linear
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Busca Linear - Exemplo

6

15 10 35 19 14 20

i=0

Exemplo de buca linear 
pelo item 12 em array

Como não há ordenação, 
é preciso avançar 
posição por posição à 
procura do item 12, até 
o final do array

Neste exemplo, o item 
não foi encontrado.

15 10 35 19 14 20

i=1

15 10 35 19 14 20

i=2

15 10 35 19 14 20

i=3

15 10 35 19 14 20

i=4

15 10 35 19 14 20

i=5
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Exemplo de busca linear em array de inteiros

O array não precisa estar ordenado

O algoritmo percorre cada posição até encontrar o item ou até 

chegar no final do array

Se encontrar, retorna sua posição. Caso contrário, retorna -1

7

Busca Linear em Array - Implementação

def LinearSearch(array, key):

n = len(array)

k = 0

while (k < n and array[k] != key):

k += 1

if (k == n):

return -1 # não encontrado

return k # encontrado, retorna pos.
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▪ Exemplo de busca linear em array de objetos do 

tipo Pessoa utilizando o CPF como chave de busca

▪ Retorna referência para o objeto, se encontrado, ou 

None, caso não seja encontrado

8

Busca Linear em Array de Objetos - Implementação

def LinearSearch_Objects(arrPessoas, CPF):

n = len(arrPessoas)

k = 0

while (k < n and arrPessoas[k].CPF != CPF):

k += 1

if (k == n):

return None # não encontrado

return arrPessoas[k] # ret. pessoa encont.
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A busca é feita de forma linear (sequencial) nos dados

É um pouco mais eficiente que a busca linear simples, mas 

necessita que os dados estejam ordenados

Acessa elemento por elemento e compara com a chave de busca

Termina quando o elemento é maior ou igual à chave de busca, 

ou quando chega no final do conjunto de dados

Pode ser aplicada em arrays e em listas ligadas

A eficiência também é 𝑂(𝑛)

9

Busca Linear Ordenada
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Busca Linear Ordenada

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=0

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=1

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=2

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=3

Exemplo de buca linear pelo valor 26 em array ordenado

Avança as posições enquanto o elemento for menor que 26

Neste exemplo, o item é encontrado na posição i=3

key=26
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Busca Linear Ordenada

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=0

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=1

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=2

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59

i=3

Exemplo de buca linear pelo valor 24 em array ordenado

Avança as posições enquanto o elemento for menor que 24

Neste exemplo, a busca para na posição i=3 sem encontrar o 
item, pois 26 é maior que 24. Como todos os itens à frente são 
maiores, não é necessário percorrer o array até o final

key=24
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Busca Linear Ordenada em Array de Inteiros

12

# Busca pela 1ª ocorrência do elemento. 

# Retorna sua posição, se encontrar

# Retorna -1, se não encontrar

def LinearSearch_SortedArray(array, key):

n = len(array)

k = 0

# Avança no array enquanto não atinge o 

# final e o elemento do array é menor

# que a chave de busca

while (k < n and array[k] < key):

k += 1

# Verifica se a chave foi encontrada

if (k < n and array[k] == key):

return k

# Chave não encontrada

return -1
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Busca Linear Ordenada em Lista Ligada

13

# Busca pela 1ª ocorrência do elemento. 

# Retorna ref. para o nó, se encontrar

# Retorna None, se não encontrar

def LinearSearch_SortedList(self, key):

aux = self.inicio

# Avança na lista ligada simples enquanto o

# item for menor e não chegar no final

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

aux = aux.next

# Verifica se a chave foi encontrada

# Se positivo, retorna a ref. para o nó

if (aux != None and aux.item == key):

return aux

# Chave não encontrada

return None
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Requer ordenação dos dados

Baseada na técnica "dividir para conquistar"

Muito mais eficiente que as buscas lineares (𝑶(log𝟐 𝒏))

Realiza sucessivas divisões do array pela metade, descartando a 

metade onde o elemento não pode estar. A cada divisão compara 

a chave com o elemento central

Não pode ser implementado de forma eficiente em listas ligadas

Busca Binária
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Busca Binária - Exemplo - Buscar por 71

15

15 20 22 26 32 40 44 45 53 59 61 68 71 73 76 80 83 90 95 98

0         1         2          3         4         5          6         7          8         9       10        11       12   13       14       15       16       17       18       19

61 68 71 73 76 80 83 90 95 98

0         1         2          3         4         5          6         7          8         9       10        11       12   13       14       15       16       17       18       19

61 68 71 73

0         1         2          3         4         5          6         7          8         9       10        11       12   13       14       15       16       17       18       19

min max

min max

mid

mid

min maxmid

71 73

0         1         2          3         4         5          6         7          8         9       10        11       12   13       14       15       16       17       18       19

min max

mid

71 > 59. Ajusta min e mid e continua na 2ª metade do array

71 < 76. Ajusta max e mid e descarta a metade superior

71 > 68. No próximo passo 71 é encontrado

Neste exemplo o item buscado foi encontrado. Quando isso não ocorre, o ponteiro min ultrapassa o ponteiro max (ou vice-versa), 
o que encerra a busca. A posição mid é calculada com a expressão (min + max) // 2, onde // é o operador de divisão inteira.
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E se tivéssemos buscado pelo valor 72?

16

Busca Binária - Exemplo - Buscar por 72

71 73

0         1         2          3         4         5          6         7          8         9       10        11       12   13       14       15       16       17       18       19

min max

mid

73

0         1         2          3         4         5          6         7          8         9       10        11       12   13       14       15       16       17       18       19

mid
72 > 71. min avança e fica igual a max. mid aponta para o último elemento

73

0         1         2          3         4         5          6         7          8         9       10        11       12   13       14       15       16       17       18       19

mid

max min

max ultrapassa min. Elemento não encontrado
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Busca Binária em Array Ordenado de Inteiros
Implementação Não Recursiva

17

# Busca pela 1ª ocorrência do elemento. 

# Retorna sua posição, se encontrar 

# Retorna -1, se não encontrar

def BinarySearch(array, key):

min = 0

max = len(array) - 1

while (min <= max):

# a divisão inteira é calculada

# com o operador // do python

mid = (min + max) // 2

if (key == array[mid]):

return mid # item encontrado

elif (key < array[mid]):

max = mid - 1

else:

min = mid + 1   

return -1 # item não encontrado
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Busca Binária vs Busca Linear

18

Tamanho dos Dados 

(N)

Número de Comparações (no pior caso)

Busca Sequencial Busca Binária (log𝟐 𝒏)

32                        (25) 32 5

64                        (26) 64 6

128                      (27) 128 7

1.024                   (210) 1.024 10

1.048.576            (220) 1.048.576 20

1.073.741.824     (230) 1.073.741.824 30

Observe que o número de comparações necessárias para localizar um item em 

um conjunto de dados de tamanho N é drasticamente inferior quando se utiliza 

a busca binária (em comparação com a busca linear), pois o número máximo de 

comparações é dado por log𝟐 𝒏
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Introdução à Recursividade - Fatorial

19

def fatorial(n):

if n < 0:

raise Exception("Não existe fat. de negativos")

if n == 0:

return 1

else:

return n * fatorial(n-1)
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Busca Binária em Array Ordenado de Inteiros
Implementação Recursiva

20

def BinarySearchRec(array, key):
return BinarySearchRecursive(array, key, 0, len(array) - 1)

def BinarySearchRecursive(array, key, min, max):
if (min > max):

return -1
else:

mid = (min + max) // 2
if key == array[mid]:

return mid
elif key < array[mid]:

return BinarySearchRecursive(array, key, min, mid - 1)
else:

return BinarySearchRecursive(array, key, mid + 1, max)
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Comparação dos Métodos de Busca

Método de 
Busca

Requer 
ordenação?

Onde pode 
ocorrer?

Qual a 
eficiência?

Busca Linear Não - Arrays
- Listas ligadas

O(n)

Busca Linear 
Ordenada

Sim - Arrays
- Listas ligadas

O(n)

Busca Binária Sim Dados sequenciais 
(arrays)

O(log n)
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