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1 Objetivos

Vamos aprender a solucionar problemas recursivamente. Para isto precisamos nos familia-
rizar com o pensamento recursivo, conceitos e algumas noções de complexidade. Veremos
também quando não usar recursão.

2 Recursão

Recursão, em computação, é uma técnica de programação na qual fazemos com que uma
função chame ela mesma novamente. A idéia é que temos um problema que pode ser transfor-
mado em um, ou mais, problemas menores mas do mesmo tipo. Consideramos dois problema
do mesmo tipo quando uma mesma função soluciona ambos. Por motivos que veremos adi-
ante, a técnica de recursão consome mais recursos do computador que as técnicas iterativas
que estudamos anteriormente (for, while, etc). Entretanto, pensar e solucionar o problema
de forma recursiva que da forma iterativa.

Abaixo temos a solução recursiva para o problema de encontrar o somatório de todos os
números entre m e n, inclusive, ou seja, calcular

∑n
i=m i.

int soma(int m, int n)

{

if (m == n)

return m;

else

return m + soma(m + 1, n);

}

Para calcular o valor do somatório de 1 a 5 basta chamar

soma(1, 5);

O que esta função faz é quebrar o problema de calcular a soma de todos os números
entre m e n no problema de calcular a soma entre m e o restante da soma entre (m + 1) e
n. Ela continua chamando ela mesma, sempre que o número de elementos a somar é maior
que 1, de forma que quebra novamente o problema. Abaixo vemos uma ilustração de como
esta função está calculando o somatório. Este tipo de ilustração que mostra as chamadas
recursivas da execução da função é chamada de árvore de recursão. árvore

de
recursão
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{1, 2, 3, 4, 5}
1 + {2, 3, 4, 5}

15

2 + {3, 4, 5}
14

3 + {4, 5}
12

4 + {5}
9

5

5

As setas curvadas para a direita indicam que a função foi chamada novamente para
calcular o somatório dos elementos entre chaves. Neste caso a função foi chamada cinco
vezes (não contamos a primeira linha). Na última chamada, para calcular o somatório dos
elementos de 5, observe que a função não foi chamada novamente, simplesmente retornou o
valor 5, o que é indicado pela seta curvada para a esquerda. Para este problema, este é o
caso trivial, o somatório dos elementos de um vetor com um elemento é o valor do próprio
elemento. No contexto de problemas recursivos, chamamos os casos triviais de casos base. casos

baseApós o valor 5 ser retornado, podemos calcular a soma 4 + 5 (penúltima linha), que vai
resultar em 9, que será retornado para a chamada anterior, e assim por diante, até que o
valor 15 seja retornado pela chamada original da função.

Para implementar uma função recursiva, precisamos determinar os casos base, determinar
uma forma de dividir o problema em subproblemas mais simples e uma forma de combinar
os problemas mais simples na solução final. A grande vantagem é precisamos pensar em
apenas um passo, por exemplo, juntar mais um número para transformar o somatório de
{n− 1} números no somatório de {n}, como no exemplo anterior. O somatório dos {n− 1}
números restantes é feito pela própria função novamente, já que é um problema análogo a
soma de {n}. O caso base serve justamente para interromper a recursão.

A forma geral de uma função recursiva em C é:

tipo funç~ao_recursiva(<argumentos>)

{

<variáveis locais>

if (<caso base 1>)

<comandos>

return <resposta trivial>;

else if (<caso base 2>)

...

else

<comandos iniciais>

<chamadas recursivas a funç~ao_recursiva>

<comandos finais>

return <algum valor calculado>;

}

Esta é a forma geral. A única parte obrigatória são as chamadas a funç~ao recursiva. As
demais podem ou não ser necessárias na solução dos problemas, e podem, inclusive, estarem
misturadas.
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Podemos implementar uma solução recursiva diferente para o problema do somatório.
Podemos, por exemplo, dividir o problema em dois subproblemas, aproximadamente do
mesmo tamanho.

int soma(int m, int n)

{

if (m == n)

return m;

else

return soma(m, (m+n)/2) + soma((m+n)/2 + 1, n);

}

Neste problema espećıfico, não trás vantagem nenhuma, mas para muitos outros, dividir
o problema em partes de tamanho semelhante tende a ser a forma mais eficiente de resolução.
É o caso da pesquisa binária, por exemplo. Este tipo de abordagem é conhecida como divisão divisão

e
conquista

e conquista. Abaixo vemos a árvore de recursão para esta função.

{1, 2, 3, 4, 5}

{1, 2, 3}
15

{4, 5}+

{1, 2}
6

{3}+ {4} {5}
9

+

{1}
3

{2}+ 3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

A função funciona de forma semelhante a que analisamos antes. À medida que a re-
corrência desenrola, simplificando cada vez mais os problemas, vamos descendo na árvore
(que mais parece uma raiz) montando as somas. As folhas da árvore, ou os elementos mais
abaixo, são os casos base, que sabemos resolver trivialmente apenas retornando o próprio
valor. Na subida, à medida que os valores são retornados, o programa calcula as somas, até
atingir o topo, quando retorna a resposta correta.

3 Ordenando Recursivamente

O algoritmo de ordenação por inserção pode ser facilmente modificado para funcionar recur-
sivamente.

void insertion_sort(int v[], int n)

{

int i,j;

if (n > 1) {

insertion_sort(v, n - 1);
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for (i = n - 2, j = n - 1; i >= 0 && v[i] > v[j]; --i, --j) {

int aux = v[i];

v[i] = v[j];

v[j] = aux;

}

}

}

A idéia é a mesma do iterativo, visto em aulas passadas, a cada passo, pegar um elemento
do vetor desordenado e colocá-lo na poisição correta do vetor ordenado. Neste caso, o
subproblema mais simples é ordenar um vetor cada vez menor. O caso base é quando o vetor
a ser ordenado tem apenas um elemento, neste caso o vetor já esta trivialmente ordenado.
O passo indutivo , ou seja, passar do problema de tamanho (n − 1) para n, é justamente passo

indu-
tivo

a colocação do n-ésimo elemento em sua posição correta, que é feito logo após a chamada
recursiva na função acima.

{4, 3, 1, 5, 2}
2 → {4, 3, 1, 5}

{1,2,3,4, 5 }

5 → {4, 3, 1}
{1, 2 ,3,4}

1 → {4, 3}
{ 1 ,3,4}

3 → {4}
{ 3 ,4}

4

{ 4 }

4 Alguns Algoritmos Recursivos

O cálculo do número de d́ıgitos de um número inteiro não negativo é feito contando quantas
vezes este número pode ser divido por 10 ainda mantendo o valor resultanto acima de 9.
A idéia da recursão, neste caso, é chamar a função novamente com o número dividido por
10, ou seja, com uma casa decimal a menos. O caso base é quando o número é menor que
10. Na “descida” dividimos o número quantas vezes forem necessárias para chegar ao caso
base, e na subida somamos (contamos) o número de chamadas que fizemos. Abaixo vemos
a implementação iterativa e recursiva do problema.

int num_dig(int n)

{

int cont = 1;

while (n > 9) {

n /= 10;

cont++;

}

return cont;

}

int num_dig(int n)

{

if (n < 10)

return 1;

else

return 1 + num_dig(n/10);

}
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O cálculo do fatorial também pode ser facilmente implementado recursivamente. Na
realidade, a própria definição do fatorial é geralmente recursiva, ou seja n! = n× (n− 1)!. O
caso base é quando n = 0, cuja resposta é, por definição, 1. O passo indutivo é multiplicar
n pelo fatorial de (n− 1). Claramente, a simplificação é solicitar o cálculo do fatorial de um
número cada vez menor. A implementação é mostrada abaixo.

double fat(double n)

{

if (n == 0)

return 1;

else

return n * fat(n - 1);

}

Na aula sobre matrizes, vimos como construir um mapa, ou labirinto, e como escrever
comandos de forma a mover um jogador por este labirinto. Agora temos uma ferramenta
para encontrar automaticamente o caminho, e mostrá-lo passo a passo, a recursão. A idéia
é que a cada passo que damos, potencialmente estamos diminuindo o problema ao caminhar
na direção da sáıda. Caso contrário, simplesmente vamos encontrar um beco sem sáıda e o
caminho deve ser desconsiderado. O que fazemos então é chamar recursivamente a função
dando um passo para cada direção que podemos andar, ou seja, para os lados e para frente.
Precisamos codificar as direções, para isso usamos os números {0, 1, 2, 3} para representar
{norte, oeste, sul, leste}, respectivamente, ou seja

0

1

2

3

Esta é uma forma conveniente de representar as direções, uma vez que podemos descobrir
a direção oposta do a qualquer outra, d, com a operação do = (d+2)%4, ou seja, basta somar
a direção atual com 2 e calcular o resto da divisão por 4 que obteremos novamente um número
entre 0 e 3, que irá corresponder à direção oposta. Precisamos disto para descobrir para que
lado não ir.

Nossa função então precisa de 4 argumentos, o labirinto, a posição atual e a direção em
que estamos. Abaixo segue a implementação desta função.

#include <stdio.h>

enum labirinto{CAMINHO, PAREDE, SAIDA};

int percorre(int lab[5][11], int pi, int pj, int d)

{

int i, n;
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if (lab[pi][pj] == PAREDE)

return 0;

else if (lab[pi][pj] == SAIDA) {

printf("(%d,%d) ", pi, pj);

return 1;

} else {

for (i = 0; i < 4; ++i) {

if (i == (d+2)%4)

continue;

switch (i) {

case 0: n = percorre(lab, pi-1, pj, 0); break;

case 1: n = percorre(lab, pi, pj-1, 1); break;

case 2: n = percorre(lab, pi+1, pj, 2); break;

case 3: n = percorre(lab, pi, pj+1, 3); break;

}

if (n == 1) {

printf("(%d,%d) ", pi, pj);

return 1;

}

}

return 0;

}

}

int main()

{

int lab[5][11] = {{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},

{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2},

{1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},

{1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1},

{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}};

if (!percorre(lab, 3, 3, 0))

printf("Caminho n~ao encontrado.\n");

return 0;

}

Este programa vai mostrar como sáıda

(1,10) (1,9) (2,9) (3,9) (3,8) (3,7) (2,7) (1,7) (1,6) (1,5)

(1,4) (1,3) (2,3) (3,3)

que são todas as posições, de trás para frente, que se deve percorrer para chegar à sáıda,
começando em (3,3). Uma novidade da função é o comando continue. Ele força a ter- continue
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minação de uma iteração. No caso do for, assim que o continue é encontrado, o programa
pula imediatamente para a parte de incrementos do for, ignorando o resto dos comandos.

Alguns outros exemplos mais avançados, incluindo a solução de alguns jogos como o
jogo da velha (tic-tac-toe), podem ser encontrados em http://personal.vsnl.com/erwin/

recursion.htm.

5 Torres de Hanoi

Um problema famoso que possui solução recursiva é jogo conhecido como Torres de Hanoi1.
Um fato interessante desde jogo é que demonstra que existem problemas que tornam-se
rapidamente intratáveis com pequenos aumentos da entrada. Intratáveis no sentido de que
temos que esperar muitos séculos pela resposta. Este em particular não pode ser melhorado
usando vários processadores, por que cada movimento depende dos movimentos anteriores.

O jogo consiste de três pinos e uma certa quantidade de discos de tamanhos diferentes.
Os discos começam todos em um determinado pino e o objetivo é mover todos os discos para
algum dos outros pinos obedecendo as seguintes regras:

1. Apenas um disco pode ser movido de cada vez.

2. Um disco maior nunca pode ser colocado sobre um disco menor.

A

1
2
3
4

B C

To be continued . . .

1Mais informações em http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi.
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