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Tema 7. Colecções 
 

 

Listas: ArrayList, LinkedList, Vector 
Ø Criação 
Ø Manipulação 
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Colecções em Java 
 

Já aprendemos arrays que são um meio simples e eficaz de manipular 
conjuntos de dados. A sua principal limitação é que é necessário definir as 
suas dimensões no momento em que são criados.  
 

Nem sempre isso é possível. Nestas situações, é preferível utilizar estruturas 
cuja dimensão se vai adaptando às necessidades durante a execução do 
programa.  
 

Para resolver estes problemas a Sun criou um conjunto de classes e interfaces 
conhecido como Collections Network, que reside no pacote java.util desde 
o Java2 1.2.  

Listas 
 

A API de Collections traz a interface java.util.List, que especifica o 
que uma classe deve ser capaz de fazer para ser uma lista.  
 

Uma lista é uma excelente alternativa a um array comum, já que temos todos 
os benefícios de arrays, sem a necessidade de tomar cuidado com remoções, 
falta de espaço etc.  
 

Lista (Dynamically Linked List) é uma colecção dos elementos cada um deles 
chamado nó. 
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Usando referências como “ligação” entre objectos do mesmo tipo, pode se criar 
vários tipos de estruturas: listas simples (1), listas duplas (2), árvores (3), 
pilhas, filas e deques (filas com duas extremidades). 

(1) 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
(3) 
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Material do Treinamento Java e Orientação a Objetos

Há ainda outros métodos como remove() que recebe um objeto que se deseja remover da lista; e
contains(), que recebe um objeto como argumento e devolve true ou false, indicando se o elemento está
ou não na lista.

A interface List e algumas classes que a implementam podem ser vistas no diagrama UML a seguir:

Acesso aleatório e percorrendo listas com get
Algumas listas, como a ArrayList, têm acesso aleatório aos seus elementos: a busca por um
elemento em uma determinada posição é feita de maneira imediata, sem que a lista inteira seja
percorrida (que chamamos de acesso sequencial).
Neste caso, o acesso através do método get(int) e é muito rápido. Caso contrário, percorrer uma
lista usando um for como esse que acabamos de ver, pode ser desastroso. Ao percorrermos uma
lista, devemos usar sempre um Iterator ou enhanced for, como veremos.

Uma lista é uma excelente alternativa a um array comum, já que temos todos os benefícios de arrays, sem
a necessidade de tomar cuidado com remoções, falta de espaço etc.

A outra implementação muito usada (LinkedList), fornece métodos adicionais para obter e remover o pri-
meiro e último elemento da lista.

Vale ressaltar a importância do uso da interface List: quando desenvolvemos, procuramos sempre nos
referir a ela, e não as implementações específicas. Por exemplo, se temos um método que vai buscar uma série
de contas no banco de dados, poderíamos fazer assim:

class ContaDAO {
public ArrayList<Conta> buscaTodasContas() {

ArrayList<Conta> contas = new ArrayList<Conta>();

// para cada conta do banco de dados, contas.add
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A implementação mais utilizada da interface List é a ArrayList, que 
trabalha com um array interno para gerar uma lista. Portanto, ela é mais rápida 
na pesquisa do que sua concorrente, a LinkedList, que é mais rápida na 
inserção e remoção de itens nas pontas. 

A interface java.util.List : 
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ArrayList não é um array!  É comum confundirem uma ArrayList com 
um array, porém ela não é um array.  
 

O que ocorre é que, internamente, ela usa um array como estrutura para 
armazenar os dados, porém este atributo está propriamente encapsulado e 
não temos como acessa ́-lo. Não podemos usar [] com uma ArrayList, nem 
utilizar atributo length.  
 

Para criar um ArrayList, basta chamar o construtor: 
 

 ArrayList lista = new ArrayList(); 
 

É sempre possível abstrair a lista a partir da interface List: 
 

 List lista = new ArrayList(); 
 

Para criar uma lista de nomes (String), podemos fazer: 
 

List lista = new ArrayList(); 
lista.add("Maria"); 
lista.add("Joaquim"); 
lista.add("Olga"); 
System.out.println(lista);  
 

Para saber quantos elementos há na lista, podemos usar o método size(): 
 

      System.out.println(lista.size()); 
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Note que, em momento algum, dizemos qual é o tamanho da lista, podemos 
acrescentar quantos elementos quisermos, que a lista cresce conforme for 
necessário. 
 

Há, ainda, um método get(int) que recebe como argumento o índice do 
elemento que se quer recuperar.  
 

Há ainda outros métodos como remove() que recebe um objecto que se 
deseja remover da lista; e contains(), que recebe um objecto como 
argumento e devolve true ou false, indicando se o elemento está ou não 
na lista. 
 

Algumas listas, como a ArrayList, têm acesso aleatório aos seus 
elementos: a busca por um elemento em uma determinada posição é feita de 
maneira imediata, sem que a lista inteira seja percorrida (que chamamos de 
acesso sequencial). 
 

A classe Collections traz um método sort que recebe um List como 
argumento e o ordena por ordem crescente.  
 

Collections.sort(lista); 
System.out.println(lista);  
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A outra implementação muito usada é LinkedList, que é uma 
implementação de uma List como uma lista encadeada. 
 

LinkedList fornece métodos adicionais para obter e remover o primeiro e 
último elemento da lista. 
 

    LinkedList list; 
    list = new LinkedList(); 
    list.addLast("red");   // adiciona como ultimo item 
    list.add("pink");      // adiciona ao fim 
    list.add(3,"green");   // adiciona na posição com indice 3 
    list.addFirst("cyan"); // adiciona como primeiro item 
         System.out.println(list);  
       list.removeFirst(); 
    String var = ""; 
    for (int count = 0; count < list.size(); count++ ){ 
      var += list.get(count) + "\n\r"; 
    } 
    JOptionPane.showMessageDialog(null,var,"Lista", 
                              JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE ); 
 }  
Vale ressaltar a importância do uso da interface List, quando desenvolvemos, 
procuramos sempre nos referir a ela, e não as implementações específicas.  
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