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Este trabalho apresenta as noções básicas e fundamentais à Teoria da 
Complexidade Computacional, mostra sua situação atual , as principais 

questões em aberto e os novos rumos e tendências da área. 

INTRODUçAO 

Numerosos problemas são considerados 
"intratáveis" no sentido da não existência de 
algoritmos "eficientes" capazes de resolvê-los 
otimamente. Dentre estes, podemos citar os de 
natureza combinatória, cuja prova da otimali
dade, muitas vezes, só se verifica pela enumera
ção de todas as possíveis soluções . E intuitivo 
perceber que, para um dado problema combina
tório, o tempo de computação, em função da 
enumeração das soluções viáveis, cresce "muito 
rapidamente" com o "tamanho da entrada" 
dos dados que o definem. Porém, em muitos 
casos, provar a "intratabilidade" de um dado ' 
problema pode ser tão difícil quanto a desco
berta de algoritmos "eficientes" para resolvê-lo. 

A partir da década de 1970, a Teoria da 
Complexidade Computacional vem ocupando 
enorme espaço da literatura, com a publicação 
de i nú meros artigos e I ivros de pesqu isadores e 
estudiosos do assunto: Karp,I 1 Cook/' 6 Aho, 
Hopcroft, Ullma,n1 

, Garey e Johnson. 9 

o objetivo vem sendo a formalização da 
teoria, através de conceitos e definições consis
tentes (as palavras dispostas entre aspas nos pa
rágrafos acima precisam estar bem definidas) 
para o estabe lecimento e determ inação desses 
"problemas intratáveis" . A forma para um "pos
sível tratamento" na busca de so luções "subóti
mas", pela determinação e aná li se de a lgorit 
mos e de técn icás heurísticas, constitui-se obje
to importante no estudo e desenvolvimento 
desta teoria . 

NOTAS HISTORICAS 

Em 1937, Alan Turing introduziu sua fa
mosa "máquina de Turing", a mais convincente 
formalização da noção de "função efetivamen
te computável", isto é, da noção de função 
(problema) executável por um algoritmo. A par
tir da í, tornou-se razoável a preocupação com 
que problemas são ou não computáveis e com a 
dificuldade computacional relativa de funções 
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' computáveis. Em 1965, Hartmanis e Stearns 
escreveram o artigo intitulado "On the Compu
tational Complexity of Algorithms", 1 o que, 
amplamente lido, deu origem formal a este cam
po de estudo . Por ele, introduziu -se a importan
te noção de "medida de complexidade", em 
função do tempo de computação em máquinas 
de Turing. Nesta mesma época, Cobham 2 defi
niu e caracterizou a importante classe das fun 
ções computáveis em tempo polinomial e Ed 
monds7 idealizou que a computabilidade em 
"tempo polinomial" está associada à noção de 
"algoritmos tratáveis". Em 1972, Karpll no
tou por P esta classe de problemas. Não é tão 
natural a correspondência entre "tempo poli
nomia l" versus "problema tratável". Um algo
ritmo em tempo polinomial "na ordem de 
n 10Oü " é certamente inviável, enquanto um ou 
tro, na "ordem exponencial de 2 0,00001 n" pode 
não ser. No entanto, em 1979, Garey e John
so n9 mostraram que situações como esta não 
ocorrem, com freqüência, nas aplicações práti 
cas conhecidas. 

Em 1971, Cook3
, 4 chamou a atenção para 

a classe NP dos "problemas de decisão" que 
são resolvidos em tempo polinomial por "má
quinas de Turing não-determin ísticas", mos
trando que a maioria dos "problemas intratá
veis", na forma de "problemas de ' decisão", 
pertencem a esta classe. Nesta mesma ocasião, 
Cook mostrou que todo problema de NP pode 
ser "polinomialmente reduzido" ao "problema 
de satisfabilidade (SAT)". 3 Ele também sugeriu 
a existência de outros problemas em NP, com 
esta mesma propriedade do ST A, assegurando a 
classe dos problemas NPC. Garey e Johnson, 9 
em 1979, apresentaram mais de 300 problemas 
pertinentes a esta nova classe. 

A questão de se os problemas NPC são "in
tratáveis" ou não até hoje não foi respondida, 
tratando-se de uma das mais famosas "questões 
em aberto" da área teórica da computação . . 

CONCEITOS BÁSICOS 

Para se ter uma idéia mínima sobre as clas
ses dos problemas citados, torna-se evidente a 
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necessidade do conhecimento de uma série de 
definições. ~- Em seguida, é apresentado um 
exemplo ilustrativo destes conceitos básicos e 
fu ndamenta is. 

• Problema - questão geral a ser respondida, 
usualmente possuindo diversos parâmetros ou 
variáveis livres, cujos valores não são especifi
cados. 

• Caso do problema - é obtido por atribuição 
de va lores particulares a todos os parâmetros 
do problema. 

• Algoritmo - procedimento "passo a passo" 
para resolver um dado problema (pode-se pen 
sar em algoritmo como sendo um programa 
de computador escrito em alguma linguagem 
precisa de computador). 

• Passo de um algoritmo - é a computação de 
uma instrução do programa que implementa 
o algoritmo. 

• Um algoritmo resolve um problema TT - se o 
algoritmo aplicado a qualquer que seja o caso 
I de TT, produz uma solução para este caso. 

• Eficiência de um algoritmo - esta noção en
volve todos os diferentes recursos necessár ios 
para executar um algoritmo . Por "algoritmo 
mais eficiente" entende-se, normalmente, "al 
goritmo mais rápido". Aceita-se para defini 
ção de algoritmo eficiente, a existência de um 
polinômio p(n) , tal que para o "pior" caso I 
de TT, cujo comprimento de entrada é n, o al - . 
goritmo executa p(n) passos elementares de 
computação, para resolver o caso. 

• Tempo - sugere uma unidade de medida da 
eficiência de um algoritmo. O tempo requeri 
do por um algoritmo é medido em termos de, 
uma única variável - o "comprimento da en
trada" de um caso do problema. 

• Comprimento da entrada do caso do proble
ma .- é o total de dados necessários para des-

* A maioria dos conceitos apresentados são noções intuitivas, não cabendo aqui a formalização de tais definições . 
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crever o caso do problema . O comprimento 
da entrada depende do "formato" ou "codifi
cação" escolh ida para representar os dados. 
Estes dados podem ser vistos como uma "se
qüência finita de símbolos" pertinentes a um 
determinado alfabeto finito. 

EXE MPLO 

Seja o problema 1T definido por "O número 
natural X é primo?". Um caso f de 1T pode ser 
obtido, tomando-se X = 5127 . Os dados neces
sários para descrever este caso I podem ser 
apresentados em pelo menos dois "formatos" 
diferentes. Na "codificação decimal" o alfabeto 
de entrada é dado pelos algarismos decimais, a 
seqüência finita de símbolos é 5127 e o com
primento da entrada do caso considerado é 4 . 
Na "codificacão binária" o alfabeto é constitu i
do por O e 1 ea seqüência finita de símbolos 
que descreve o caso é dada por 1010000000111, 
cujo comprimento é 13. Um dado algoritmo re
solve este problema, 1T, se, e somente se, ele de
termina se X é ou não primo, para qualquer 
que seja o número natural atribuído a X. Este 
algoritmo será considerado eficiente se o tempo 
descrito por uma função do comprimento da 
entrada para cada caso de 1T é limitado por um 
polinômio em função de n. 

ALGORITMOS EM TEMPO POLINOMIAL 
E TEMPO EXPONENCIAL 

Em 1953, Von Neumann estabeleceu uma 
distinção entre algoritmos em tempo pol ino
miai e exponencial, associando-os, os primei
ros, à idéia de "bons" algoritmos e cabendo aos 
demais a idéia de "algoritmos ruins". 

Como foi dito no item 2, na metade da dé
cada de 1960, Cobham 2 definiu formalmente a 
classe P (notação devida a Karp [1972]) dos pro
blemas resolvíveis por algoritmos limitados em 
"tempo polinomial" e mostrou que P estava 
bem definida e não dependia do modelo de 
computador escolhido. 

Novamente é preciso apresentar outra série 
de definições, para que se possa acompanhar 
melhor o desenvolvimento do assunto. 
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Função complexidade de tempo de um 
algoritmo 

Expressa o tempo máximo necessário, den
tre os possíveis comprimentos de entrada que 
variam segundo os "tamanhos" dos casos do 
problema e segundo o "formato" fixado para 
medir o comprimento de entrada de cada caso. 

Esta definição corresponde à medida de 
complexidade do "pior caso" e trata-se da me
dida mais usada pelos pesquisadores da área. No 
entanto, cabe registrar que, muitas vezes, é in 
teressante medir a complexidade pela média ou 
pela determinação da medida do "melhor ca
so" . 6 

Ordem de uma função 

Sejam f e g funções de variáveis inteiras. 
Uma função f(n) é dita ser da ordem de g, se, e 
somente se, Vn,nZO, 3c, c E ?L, tal que 
ff(n)f Z cf g(n)f. Notação: f(n) é O(g(n)). 

Algoritmo de tempo polinomial 

!: aquele cuja função complexidade de tem
po é O(p(n)) para alguma função polinomial 
p(n), quando n é o comprimento da entrada. 

Algoritmo de tempo exponencial 

!: aquele cuja função complexidade de tem
po não pode ser limitada por um polinômio. 

A distinção entre estes dois tipos de algorit
mos é bastante significativa, quando são consi 
deradas soluções de grandes casos de problemas. 
O Quadro 1, adaptado de Garey e Johnson,Y 
ilustra bem este fato . Com o crescimento do 
comprimento da entrada n de casos de um da
do problema 1T, o ~empo computacional, para 
funções exponenciais, cresce "muito mais rapi
damente" que para as polinomiais. 

A maioria dos algoritmos de tempo expo
nencial são meras variacões da "busca exausti 
va" ou da "enumeração' total", enquanto os al
goritmos de tempo polinomial são geralmente 
constru ídos, analisando-se a natureza do pro
blema e descobrindo-se propriedades que auxi
liem na sua construção. 
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. Quadro 1 - Comparação entre os tempos de complexidade-funções polinomiais 
X funções exponenciais. 

Função complexidade 
Tempo 10 20 

n 0,00001 0,00002 
seg seg 

n2 0,0001 0,0004 
seg seg 

n3 0,001 0,008 
seg seg 

nS 3,2 
seg seg 

2n 0,001 1,0 
seg seg 

3n 0,059 58 
seg min 

Cabe registrar a existência de algoritmos de 
tempo exponencial, que na prática são conside
rados eficientes. E o caso do método símp/ex 
para resolver o problema de programação li
near. Isto se justifica porque a medida de com
plexidade de tempo é estabelecida sobre o 
"pior caso", enquanto se poderia tomá-Ia pelo 
"caso médio". A este respeito, muito recente
mente, em 1982, Smale 1 

2 mostrou que o tem
po médio do símp/ex é "muito rápido". Com 
base nestas observações, é possível admitir que 
a tese de P ser a classe dos problemas tratáveis 
ainda não foi violada. 6 

PROBLEMAS NP-COMPLETOS 

Entende-se por problemas intratáveis aque
les "tão difíceis" que não se conhecem algorit
mos de tempo polinomial capazes de resolvê
los . Os primeiros "problemas intratáveis" surgi
ram, na literatura, via Alan Turing, com seus 
resultados sobre "problemas indecid íveis", no 
sentido de que nenhum algoritmo poderia re-

Comprimento n 
30 40 50 60 

0,00003 0,00004 0,00005 0,00006 
seg seg seg seg 

0,0009 0,0016 0,0025 0,0036 
seg seg seg seg 

0,027 0,064 0,125 0,216 
seg seg seg seg 

24,3 1,7 5,2 13,0 
seg min min min 

17,9 12,7 35,7 366 
min dias anos séc. 

6,5 3855 2 X 108 1,3 X 10 13 

anos séc. séc. séc. 

solvê-los. No entanto, inúmeros "problemas in
tratáveis", encontrados na prática, são "decid í
veis". Isto significa que é possível resolvê-los, 
em tempo polinomial, com o auxílio de um 
computador "não-determin ístico". Estes pro
blemas constituem-se na classe dos problemas 
NP. 

Para melhor compreensão do que está sen
do dito, é necessário o entendimento de dois 
conceitos: problemas de decisão (POl e mode
los não-determinísticos de computador. 

Problemas de decisão 

São aqueles cuja resposta é "Sim" ou "Não". 
A maioria dos problemas se apresentam sob es
ta forma. No entanto, dado um problema, é 
sempre possível aproximá-lo a um PO. Por 
exemplo considere 1f o "problema da decom
posição de um número n em fatores primos". 
É possível substituir 1f por vários PO, da for
ma "Seja n E Z. Para a, b E Z, existe um fator 
primo f de n, tal que a';;; f .;;; b?" 
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Para numerosos PD, não se conhecem algo
ritmos polinomiais (máquinas de Turing) capa
zes de resolvê-los. Porém, se alguma informa
ção adiciona l (guess) é acrescentada, torna-se 
possível resolver um PD por um algoritmo po
linomial. 

Máquinas de Turing não-determin(sticas 
(M TND) 

o último parágrafo do item anter ior motiva 
a conceituação de MTND. Dado que a finalida
de deste artigo não é o estudo das máquinas de 
Turing (MT), convém pensar nelas como a re
presentação teórica do computador e nas 
MTND como simples generalizações das deter
minísticas (MTD), onde se permite o acréscimo 
das "suposições". O nome "não-determ in íst i
co" se justifica pela não exigência de um "mé
todo determinístico" para o cálculo das "supo
sicões" . A conversão natural de uma MTND em 
u~ algoritmo (M TD ) se realiza quando, através 
da MTN D, se obtém uma resposta para o PD a 
cada suposição apresentada. I nfel izmente, esta 
conversão é feita em "tempo exponencial" . 

Dado N E Z , considere o problema de deci
são "E verdade ser N não-primo?" Se, adicio 
nalmente, é dado um fator F de N, é fácil veri
ficar em "tempo polinomial" ser N não-primo, 
simplesmente constatando ser F seu fator. O 
guess é apenas a especif icação do fator F. A 
máqu ina divide N por F e verifica se o resto é 
zero . Em caso afirmat ivo, ela responde SIM; em 
caso contrário, ela responde NÃO e pára . Neste 
último caso, a resposta não determina ser N pri
mo, apenas constata-se que F não é fator de N. 
O certificado de "ser N primo" só se faria de
pois do teste de todas as possíveis suposições . 
Tal procedimento pode ser exponencial. Obser
va-se, portanto, que a MTND é uma ferramenta 
útil e eficiente na obtenção de respostas positi 
vas, o que significa "sorte" no guess . Para res
postas negativas, torna-se uma ferramenta insu 
ficiente na resolução do problema decisório. 

A classe NPC 

A classe P é constitu ída dos problemas de 
decisão, resolvíveis por alguma máquina de Tu-
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ring determin ística, o equivalente à existência 
de um algoritmo com limite de tempo polino: 
miai p(n), que resolve o PD na MTD. A c lasse 
NP é constitu ída pelos problemas de decisão, 
resolvíveis por uma máquina de Turing não
determin ística, com um limite de tempo poli 
nomial. 

E imediato das definições acima que P ~ 
NP. A questão P = NP é um dos clássicos pro
blemas em aberto na teoria da complexidade 
computacional . Acredita-se ser P =1= NP, COOk,6 
significando a existência de problemas não -re
solvíveis deterministicamente em tempo poli 
nomial. Para a definição da classe NPC, ainda é 
necessário a noção apresentada a seguir. 

Redução polinomial de problemas de decisão 

Sejam dois problemas de decisão, D I e D2 . 

Diz-se que existe uma redução polinomial de 
DI a D 2 (DI ex D 2 ), se,e somente se, forem sa 
tisfeitas as seguintes condições: 

i. Existe uma função f(ll) do conjunto de en
tradas de D I ao de D 2 , tal que a resposta de 

/ I é "positiva", com respeito a DI, sempre 
que a resposta de f(! I) for "positiva", com 
respeito a D 2 e vice-versa . 

ii. Existe um algoritmo limitado polinomialmen 
te que calcula f(! I)' 

A Fig. 2 ilustra este conceito. 

f ~ p(n) 

A definição de NPC, segundo Karp 8 

Um problema de decisão D é dito ser NP
completo (NPC), se, e somente se, 

i. DE NP 
ii. VD', D' E NP --7 D' ex D. 



Segundo esta definição, se DE NPC e se for 
possível construir um algoritmo polinom ia l que 
resolve O então VD', O' E NP ~ O' E P. Isto 
provaria NP = P. Um motivo como este é o bas
tante para justificar o estudo dos problemas 
NPC. 

Os fundamentos básicos da Teoria da NP
Complexidade se encontra no artigo de Cook 
(1971 ).3 Neste artigo Cook apresenta diversos 
e impo rtantes resultados sobre a teoria da com
plexidade e exibe o primeiro problema perti
nente à classe NPC. Trata-se do "problema da 
satisfabi lidade (SAT)", que tem a propriedade 
de todo problema em NP ser, po linomialmen
te, reduzido a ele. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Além dos inúmeros problemas em aberto , 
há vários aspectos nesta teor ia que estão sendo 
desenvolvidos com vigor. Dentre eles é possível 
citar: 
a) Algoritmos probabil/sticos - são aque les que 
determinam com precisão as respostas "positi
vas", enquanto as respostas "negativas" apre
sentam um grau de precisão superior a 50%. 
b) A computação paralela simultânea - a aloca
ção de diversos processadores em chips muito 
pequenos, constitu ídos por centenas de proces
sadores, trabalhando simultaneamente na reso
lução de um único problema, sugere uma nová 
medida de complexidade, em função do núme
ro de processadores . Alguns traba lhos já vêm 
sendo desenvolvidos neste sentido e a preocu
pação com prob lemas que podem ser resolvidos 
significativamente mais rápido tem sido motiva
ção de alguns estudiosos. 6 

c) O Problema dos limites inferiores e superio
res - é um assunto muito importante e que, 
apesar de aqui não ser abordado, é fundamental 
para a avaliação de técnicas heurísticas. 
d) A Teoria da informação computacional - es
tudada recentemente por Yao 1 

3 promete apre
sentar novos rumos à teoria da complexidade, 
com o envolvimento de noções probabil ísticas 
e aplicações na área da criptografia. 
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